
irftefef#menais teftafe ANTROJI DAUS / 1978 METAI 

SAUSIO MĖN. 7 D. / JANUARY 7, 1978 

PART TWO Nr. 5 (1) 

t • 

Šiame numery: 
Kūrybines perspektyvos naujų metų 
akivaizdoje. 
Lietuviškos tradicijos kultūros 
ir laiko raidoje. 
Juozo Yluvio eilerašaai. 
Rašytojas;, laikraštininkas, 
vIsuomen?nrnkas: kun. Stasio Ylos 
70 metu sukakčiai. 
Musę kalba: atsiųsti ir prisiųsti. 
Nauji leidiniai. 
Kultūrine kronika. 
Spygliai ir dygliau, 

TRADICIJA KULTŪROS IR LAIKO TĖKMĖJE 
: 

STASYS YLA 

Kertine parašte 
Kūrybines perspektyvos nauji; metų 

ie 
Vieni ar kiti metai yra per 

trumpas laikas perspektyvoms, 
kurios liečia kūrybą. Kūryba ne
priklauso laiko: ji turi savas prie
žastis, savus akstinus. Nauji me
tai yra tik proga pasižvalgyti, kur 
stovime, kur einame. 

Kodėl kalbam ap'e kūrybą? Ji 
gi žmogiško ir, sakyč au, išeiviŠ-

niais, kurie prašoksta įprastinį vi
durkį. Toks buvo praeitais me
tais ateitininkų kongresas Cleve-
lande ir III Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas Chicagoje. 

Mūsų chorai ir choriniai an
sambliai laikosi negausėdami, 
bet ir neprarasdami kūrybinių 
polėkių. Draminės vaidybos ko

ko mūsų gyvastingumo baromet- I lektyvai neįsitvirt no pastoviai, 
ra^ Kiek esam kūrybiški, tiek ir bet laiks nuo laiko iškyla nau-
dinamiški. G:liau žiūrint, kury- jais pastatymais, tarp jų ir gana 
bišJd esam tiek, k'ek turim idėjų, Į aukšto lygio. Tautinių šokių 
įkveoimo, p'anų ateič'ai, kiek ti-
Ketimo ir pasitikėjimo savim. 

Kūrybinės dinamikos potencia

l e PRATARMĖS 

Tradicijos yra neatskiriama 
tautinės kultūros dalis.* Jos ap
ima gyvenimo, bendravimo, elge
sio būdą, įveiksmintą apeigomis, 
papročiais, etlketinėm formom i) 
etinėm normom; apeigos palydi
mos dainų, oracijų, raudų, dialo
gų, kartais priežodžių, patarlių, 
mįslių. Tai plati tautotyros sritis 
platesnė už tautosaką bei krašto
tyrą ir žymiai subtilesnė. 

Deja, tradicijos pas mus nebu
vo atskirai ir specialiai renkamos, 
klasifikuojamos bei studijuojamos. 
Kas surinkta ir aprašyta, tai tik 
maža dalis visumos ir nuopelnas 
atskirų tautosakininkų bei tauto-
tyrinmkų. Bendra kryptis rodė di
desni dėmesį žodinei ir buitinei 
liaudies kūrybai, ir joje ieškota 
skirtingų dalykų. 

Pirmieji tautosakininkai, ro
mantikai, liaudies kūryboje ieš
kojo pradinės tautos pasaulėjau
tos, senojo tikėjimo bei kulto. 
Liaudies gyvenimo ir elgesio bū
das jiems atrodė naivus ir kon
servatyvus, be to, "suplaktas" su 
krikščionybe. V. Krėvė darė prie
kaištą Jono Basanavičiaus ro
mantinei krypčiai, kad ji turėjusi 
"omeny vien tik dainas, pasakas, 
legendas ir padavimus" ir kad tai 
"neišsemia visos tautosakos nuo
vokos" (MTI , 1930, 14). 

Po to atėjo estetai - literatai, 
susirūpinę atpažinti "užburtą 
liaudies sielą", rinkę visokią ir 
bet kokią žodinę liaudies kūrybą. 
Jiems rūpėjo atsekti, kokiais vaiz
dais, kokiom poetinėm bei stilis-

1 tinėm priemonėm, kokiais simbo-

las yra mumyse, dėl to ir iškyla 
klausimas, kur stovime šiuo me
tu. Mus riboja kai kurios sąlygos. 
Viefia iš jų yra techniškosios ci
vilizacijos kryptis, perkelianti kū
rybinę hVciatyvą j instituc'ias ir 
panaudoianti tik dalį specialistų. 
Mums ši kryptis dar nepavojin
ga, nes mūsų kūrybinės veiklos 
sritys nes'Vemia tik spec;aHstais. 
Yra kit: dalykai, su kuriais turi
me ska'tv'is. Retė:a kūrybiškai 
subrendę žmonės iš pokario ge
neracijos. Da*is žmonių pas'ne-
ša | p-asrmatizmą, mažiau besi
domi kūryb'nėmis vertvbėmis. 
Jaunoji karta v's kelia rūoestį, ar 
î aTJjrs. ar bns oaT'ėg? nerimti kū
rybinio darbo barus... Yra pagrin
do susirūninti. bet n*»atrodo, kad 
jau tektų baimintis. Kodėl? 

Ž'ūrint į padėti. kaTo ji dabar 
atbodo, dar nėra ženklu kokiam 
rvskesn'am lūžiui. Soauda. relia-
tvv'ai gana plati, tebėra tokioi pa-
č;oj apimty ir tokiame pat lygy
je — su buvusiais nliusais ir mi
nusais. Ji ženklina kūrvbinį tęsti
numą ?r turimus nemažus rašan
čiųjų išteklius. Prie periodinės 
snaudos pridėkim atskirus leidi
nius. Jie toli gražu nemažėja, gal 
net daugėia. Praėiusiųjų metų 
knvoni derlius neatsiliko nuo už-
praėujsiųių ska'čiumi ir kokybe. 

Visuomeninė vc'kla, išsišako
jusi iš seno, tebėra pakankamai 
gyva. Stebuklu nedaro, bet laiks 

grupės kuriasi netgi naujos, o 
kai kurios daro iškylų po Euro
pą ir Pietų Ameriką. Dailininkų j lįai s bei metaforom liaudis reiš-
prieauglis bene didžiausias; savo | kia savo galvojimą, jutimą, išgy-
parodomis jie domina ir džiug-j venimą. Iš to jie sėmė įkvėpimo 
r a mūsų išeiviją, o kai kurie jau . i r mokėsi kūrybinių formų, 
išeina į amerikinę dailės estradą. Pagaliau susilaukėme etnologų, 
Muzikų —instrumentalistų ir kurių įsitikinimu "tautosaka yra 
vokalistų — prieauglis mažesnis, j daugiau negu liaudies dailioji li-
bet niekad ir nebuvo gausus. Chi- teratūra — ji yra kartu ir jos kul-
cagos opera tęsia savo darbą, gal- tūros istorija, psichologija ir filo-
vodama net apie naujas lietuvis- sofija" (Vairas 1935, N 9, 23). Si 
kasias operas. "Dainava" sukūrė kryptis praktiškai nedaug kuo 
originalią operetę. skyrėsi nuo literatų — rinko tą 

*) Skaitytojams čia pateikiame 
kun. Stasio Ylos studijos, nagrinė
jančios lietuvių šeimos tradicijee. 
pačią pradžią. Visa studija atskiru 
leidiniu leidžiama Amerikos Lietuvių 
bibliotekos leidyklos (Lithuanian Lib-
rary Press, Inc.) išeivijos etninės 
enciklopedijos knygų serijoj. 

Galėtume eiti per įvairias kitas pačią medžiagą panašioj apimty; 
mūsų gyvenimo sritis ir rastume,: panašai, ka'p romantikai, domė-
kad padėtis daug'au ar mažiau 
yra panaši. Kad ir mūsų švieti
mas su šeštadieninėm ir aukštes
nėm mokyklom, Lituanistiniu 
Chicagos institutu, mokytojų stu
dijų savaitėmis, "Švietimo gairė
mis", naujų vadovėlių ruoša, 
mokyklų leidin'ais ir vaikams 
skirta literatūra yra didelės su
telktinės kūrybinės iniciatyvos 
reiškinys ir patvarus tęsinys. Šio
je srityje randame įsijungusių 
jaunosios generac'jos žmonių gal 
gausiau nei kur kitur. Jungiasi, 
gal ne taip gausiai, ir ? spaudos 
darbą. Daug studentiško jauni
mo ateina vadovais į jaunesnes 
jaunimo organizacijas arb-i jų 
padalinius. 

Jaunimas turi neabejotinai di
delį kūrybinį potencialą. Paste
bėta, kad savuose tautiniuose ba
ruose jis gali plačiau ir stipriau 
pasireikšti, negu pas amerikie
čius. Dėl to čia sveriasi natūra-

josi prietarais bei prietarinėmis 
interpretacijomis, tariamai tu
rinčiomis ryšio su buvusia pago
nybe. Naujoji etnologija buvo 
įtakoje austrų pozityvistinės mo
kyklos, kuri neskyrė seikšmės tra
dicijoms ir jų pedagoginei veik
mei. Tačiau nevengė skelbti at
skirus papročių bei tradicijų ap
rašus. 

Religinės tautotyros (Religiose 
Voklskunde) kryptis pas mus be
veik nepasireiškė, kaip pas vokie
čius ir kitus vakariečius, tyrinė
jusius liaudies papročius bei tra
dicijas ryšium su krikščioniško
sios kultūros bei religijos įtako
mis. Žinomas tik vienas diserta
cinis kun. K Širvaičio darbas "Re-

ligous FoIkways in Lithuania j gi yra pirminis žmogaus brendi-
and their Conservation among | mo ir ugdymo židinys. Šeimos 
the Lithuanian Immigrants in j samprata ir jos paskirtis išryški 

kilęs didesnis dėmesys etnikai. 
Kūrybai pasireikšti mūsų tar

pe dar yra daug galimybių, ne
išbandytų ir nepanaudotų, kad 
ir nešant savos kultūros apraiš
kas į kitų tarpą. Jaunoji genera
cija, perėjusi savo kultūros mo
kyklą, galės atlikti geriau ir aną 
uždavinį. Jaunas žmogus, veda
mas idealistinio entuziazmo, pra
deda kurti. Kurdamas pajunta 
savo kultūros gelmių virpesį ar 
atgarsį, patiria džiaugsmą veikti 

laiko pilnatvėj, kada jaunimo kū
rybinė proverža bręsta. 

Mūsų perspek:yvos kūrybiniuo
se baruose, žiūrint realiai, gal nė
ra didelės, bet viltingos. Viltingos 
ta prasme, kad nestingam tikėji
mo savom pastangom reikštis, kuo 
esame, ir vystyti toliau savas ver-

the United States" (rankraštis 
Washingtono kat. universitete, 
1948). 
' Visai nauja pastanga iškilo 
pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje 
— tyrinėti liaudies tradicijas ir 
jas pritaikyti dabarties reikalavi
mams. Ši pastanga tuo motyvuo
jama, kad "tradicijos stiprina ko
lektyvą.., reguliuoja etiketą, 
žmonių elgesį, padeda stabilizuo
ti ir stiprinti idėjas" (P. Pečiū-
ra, Tradicijos vakar ir šiandien, 
Vilnius 1974, 8). "Tradicija vai
dina pažangų vaidmenį", tik 
svarbu, kad ji atitiktų "istorines 
sąlygas" (tp. 6). Nesibijoma net 
religinių tradicijų, apeiginių jų 
formų, bet keičiamas jų turinys 
(tp 12-13) — religinis bereligi-
niu. Šių pastangų tikslas perug-
dyti krikščioniškąjį tautos cha
rakteri marksistiniu. 

Tradicijos dar tebėra neaptar
ta ir tiksliau neapibrėžta sritis. 
Neapibrėžtas dalykas paprastai 
painiojamas su jam artimais ar 
panašiais reiškiniais. Dėl to, at-tybes derinyje su bendražmogiš-

komis. Tas tikėjimas, sakyčiau, ir j r o ^ pravartu šio leidinio pra
daro stebuklus. Maža etninė gru- j džioje aiškintis, kas gi yra tradi-
pė„ kokia esame, neatsiliekam nuo i c j ; a . 

jau pačiuose jos kūrimo vyks
muose, kuriuos čionai ir bando
me apibūdinti. Tuose vyksmuo
se galima išskaityti ir daugiau 
dalykų: kokie buvo mūsų liaudies 
socialinia', kultūriniai, etiketi-
niai ir etiniai ryšiai bei santykiai. 
Plačiau tuos santykius bei ryšius 
atskleidžia kitos — išvystytos tra
dicinės formos, kurių čia neliečia
m a Neliečiame ir specifinių reli
ginio šeimos gyvenimo vyksmų 
su šventiniais papročiais. Palie
kame nuošaliai ir buitinę tradi
cinę šeimos aplinką. Įdomios, 
raiškios, savaip turtingos gyveni
mo užbaigtuvių tradicijos, kurių 
čia taip pat neliečiame. 

Ši tautotyros sritis autoriui rū
pėjo dėl jos ryšio su tautine sie-

i lovada ir etnine mūsų psicholo
gija. Rinkęs medžiagą pastaro-

• šioms dviem sritim, kai ką ir ra
šęs, pagaliau čia, išeivijoj, atsitik
tinai buvo pastūmėtas imtis šio 
darbo. Konkrečiai jam teko pri
statyti lietuvių šeimos tradicijas 
tėvų-šeimų dienose, kurios b u - j ™ ^ " «"» ^ b i m ™ \ 

iš savęs ir savitai — tada jo ne-
auo laiko Švysteli tokiais rengi- . Ii*:, c ii dalies į tai kreipia ir iš-' sulaikysi. Manding, esame tokioj i 

didžiųjų, o kai kuriais atžvilgiais 
gal net kitus prašokstame, n 

Svarbiausios tradicijos yra šei
minės ir jos esti turtingiausios vi 

berado užrašytos medžiagos. Ta
da parengęs anketą, leidosi kelio
nei į lietuvių senelių prieglaudas 
ir tarėsi radęs "kasyklas" tokiems 
klausimams, kurie praveria tra
dicijų sritį žymiai plačiau. An
ketų apdorojimas reikalavo nau
jo laiko, ir, jo stigdamas, auto
rius padėjo pirmąjį darbą į šalį. 
Jei ne T. Alg. Kezys, SJ, šis dar
bas dar būtų gulėjęs ir laukęs 
antrosios savo dalies. 

TRADICIJŲ L tŽlS 

Prie tradicijos kūrėjų neminė
jome inteligentų, nes tai nauja 
pastarųjų laikų tautos klasė. Tie
sa, buvo sena didikų bei kilmin
gųjų klasė, ano meto šviesuome
nė, ir ]i turėjo savo tradicijų, tik 
šios jau nebuvo tautinės. Nemi
nėjome ir miestiečių. 

Vieni ir antri paprastai seka 
vadinamą pažangą, taikosi prie 
civilizacijos pakaitų, linksta "iš
sinerti" iš bendruomeninių gy
venimo formų arba pastovių elg
senos rėmų. Jų santykis su tauta 

j ne tiek buitinis, kaip liaudies, 
kiek racionalus arba romantinis. 
Šviesuoliai ir miestiečiai greičiau 
skiriasi, tolsta, nusigręžia nuo to, 
kas liaudiška, o kad neliktų tuš-

| tumoje —kopijuoja svetimus pa
pročius. "Inteligentija, pasak V. 
Krėvės, vis labiau ir labiau tols
ta nuo liaudies, vis labiau (persi
sunkia kosmopolitinės kultūros 
dvasia" (MT I, 14). 

Mūsų atveju reikia skirti seną
ją šviesuomenę bei miesčioniją ir 
naująją. Pirmoj: atitrūko nuo 

į liaudies gana anksti ir nuėjo sa
vais keliais. Antroji bent kurį lai-

I ką buvo arti liaudies. 
I. ATITRŪKIMAS pirmosios 

šviesuomenės buvo beveik neiš
vengiamas. Ji vadovavo krašto 
politikai, maišėsi didžiuose vals
tybės plotuose, bendravo su įvai
rių tautų bei kultūrų atstovais. 
Kalbiškai ir kultūriškai pradėjo 
tolti gana anksti — nuo to laiko, 
kai įsijungė į rytų slavų valdymą. 
Sociališkai ji artėjo į lenkų kil
mingųjų gyvenimo tipą. Politi
nių reikalų bendrumas su slavais, 
socialinė artimybė, herbinės — 
paskui ir šeiminės giminystės ne
išvengiamai vedė kilminguosius 
tolyn nuo savo tautos kamieno. 
"Ilgainiui, pasak S. Daukanto, iš
lepusi diduomenė ištižo ir, smeig
damos ir gundydamos į šalaujų, 
beje: lenkų, gudų, vokyčių ir ki
tų Šaldrų įpročius, užmiršo ir pa
mynė po kojų tą šventą darbą sa
vo bočių prabočių" (DB, 85). 

Viena tačiau reikia pripažinti, 
kad mūsų diduomenė, pati lūžusi, 
nelaužė liaudies: paliko ją gyven
ti savu tradiciniu gyvenimu ir 
nekliudė jo toliau vystyti. Nekliu
dė ir to meto miesčioniją, kuri 
buvo negausi, be to, svetima mū
sų liaudžiai. Pirmieji miestiečiai 
buvo vokiečiai amatininkai ir žy
dai prekybininkai. Vėliau juos pa
pildė lenkai arba sulenkėję val
dininkai. Buvo ir praeivių meni-

italų, 
vo organizuotos Putname 1958 ir 
1959 metais. Šiuo įsibėgėjimu bu
vo paruoštas rankraštis i r pradė
tas rinkti. Bet rinkinį teko sulai
kyti, kai autorius norėjo eiti to-

sose tautose bei kultūrose. Šeimai liau, o tautosakos rinkiniuose ae-

flamų, prancūzų. Visi jie gyveno 
savu atsineštiniu gyvenimu so 
savais papročiais, nesimaišydami 
su liaudimi ir nedarydami jai įta
kos d 

(Nukelta \ 2 paL) 

N 
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Tradicija kultūros ir laiko tėkmėje 
(Atkelta iš 1 psl.) Su tradicijų nykimu keitėsi .; 

KtofeJ Iuvo naujųjų intelegen- ^ ^ ^ j j j į - ? " ? T 
t * t* m i ė ^ e f i u vaidmuo. Pirmie- T " ? - ~ P " « ^ m u s q į*-
ii tevo kfle 'Ū J *i»W.- a - - , .» m a s d a r a M **QP«lySH"i mažiau 

l in in i -^ « * M ; . O T . W T _ i • M» wrvo pnes ckdiji Karą. Per s} 
urunicaf, valdininkai. Tu santvkis* , ., . . .. 
«.» ii &< !/*>»; u-„, _•- • ' trumpą laikotarpi mes jau speio-
su Hau<*.mi buvo artimas ir gv- "T , . , t . , J *jE 
vac M»ŵ  V~„A;<~ n r • • m e nebeteKti labai daug srazm 
vas. .vuo liaudies onKiause ?u <*- i • • • 
T « 0 n ^ u , ;,. •^ i ; -^L.- _i • visuomeninių, tautinių, o su tuo 
usLenuįa jr t o l i m e s n e asa i t a u - , . , . •: . , 
t«* or^j^---,; B - ^ - •'? . ^ ; - - rr religinių - dorinių tradicijų 
smešimes buvo — «= ) l i l ™ ' N I 0 ' • i x 2 ' ' , . . 

Panašus procesas vyko Lietu-
2- IŠSILAISVINIMAS. Siekta : voje, kaip kitados Prancūzijoje, 

išlaisvinti tautą iš politinio pa- j "Apsvietos" nešėjai ilgai ir pa
vergimo, ūkinio atsilikimo, iš se- ; tvariai revoliucino liaudį, kol ją 
nu gyvenimo formų. Pažaaga, , palaužė. Paskui paryš gręžėsi i 
apšvieta, nauja socialinė tvarka \senąjį kelią ir bandė liaudį susi-
buvo tie Šukiai, kuriais naujieji grąžin:!. bet ši nebesidavė sugrą-
šviesuoliai patys gyveno ir sten- Ižinama. Ir pas mus nauja inteli-: 
gėsi palenkti liaudį. Šie šūkiai; gemų karta nebesitenkino racio-
ne&uvo blogi savyje, tik paženk-; nalistine apšvieta, o liaudis, pasi-: 
Ifnt: sroviniu vienpusiškumu; iš , nešusi racionalizuoti savąjį gy-
fą Įsklėmėtini <?ie: fvenimą, ėjo toliau. InteKgentuo-

a. P& didelis "aosVietosT^ykš- i-^jau reiškėsi religinio atgimimo 
tmimas ir liaudinės išminties bei ' 2enklų? o liaudyje - bent kai ku 
p&Tfrties* nuvertinimas apskaitai.- « » srityse — plėtėsi laisvama-
Per lefcįvai buvo nurašoma f a t - j * # ^ * " šviesuomenės sąmo- = 
sflikfnią', sustingimą, prietaringu- f ™r.%as rengei imas persimes i j 
» ą vfsa tai. kuo liaudis gyveno. į }™*ną ir iš gaivališkos religijos; 
Tai buvo vadinamos pseudo- ^ j padarys sąmoningai religingą] 
kultūros Y-errpus'škumas, oavė- ; nuogų, dar apsčiai religinių tra-1 
hiotai oasisavmtas iš svetur. j &W* išnyks. Jau dabar daug iš- į 

r « ' . i , T T . ftykc"(Žl935.NT2£14). 
b. šeimose, *ur buvo mokslei- X e a p d a ] ? į^ k m G s ų v a I , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

sporto šventės ir mirusiųjų pager- • Sėarteausia gaivinti tradicijas j 
bimo diena"', be to, "specifinės i šeimose, nes joms labiausiai jų 
kolektyvų šventės.., susijusios su j reikia- Čia geriausia jas ir išban- '• 

Nauji leidiniai 

i. m. sausio 2 d. suėjo 99 matai. Tai 
!!*_ n i ^ Ž y ' ^ A ^ V & Į skubėdama perorganizuo- ,„ / l t r t v i e n o i n d M d u a l l o s i o s ; ,e i u v i u , , . . n , ; , : a r . 

j . R^UItli'*^ P ^ u ^ ų , ape-gU, ; t ; ^ a į ^ ų bendruomenes į viensė- dio. Jdomu, kad -'Aušrcs" padrodyrao metais (lš83) Adomas Varnas jau 
tfadjcirLų^rei^aiavianų,atariamai. ^-^ tJkir.ė reorganizacija nebū-^ buvo penkiametis. VTsa ši analogija mums vaizdžiai liudija, kokį kelią at-
sukaustančių '^šviesėjančio" ž m o - j ^ ^ j reikalavo išardyti liaudies! b u n d a n t i ' gyvoji ir kūrybinga tauia gali naeiti vieno žmogaus amžiuje. G*r-
gaus Iais-«ę. Tai buvo jauno indi- j V^j^j-os' j r tradicijų židimus I W a m a m suk^ovuunkuL gyvenančiam Chicagoje, linkime visokeriopos stip-
^.-idualizmo apra ;ška, jautri t ė - : • - " • - — , v b ė s- Nuotrauka Vytauto MažeBo 
vams, juos įskaudinanti, 
ciant: varzvtis. 

e. Socialiniai santykiai liau 

kaimus. Bet apie tai nepagalvo-
P n v e r " ta ir šruo žyg'u dar paskubinta 

tradicijų nykimas. 
Tradicinis liaudies gyvenimo Šito ėmė pasigesti pati jau- j Mūsų Vytis 1956, X 6,270). 

dy]e buvo grindžiami tradiciniu [ būdas buvo išjudintas iš savo pa- i niausioji inteligentų karta. "Lie-
hRimangkuma 'h&'yM&ifaSfciįitifa ne tik pas mus. Kitur šis ;

 č j a r n f ! a b a i i**** klausimą, kū
mu, o. %a\ laikyta konservstistinę j -,-yksmas gal buvo apartesnis dėl, * būdingas mūsų (miestų) kul-
JclittimJ revoliuciniam - socialis-; staigesniu socialinių pakaitų, di-j ^ū ros gyvenime Stoka tradicijų 
fistiniam judėjimui, suaktyvė-!dėsnio industrijos augimo, tech- J i r baimė pasjsakyti už jas" (Aka-
tusjarn rusų įtakoje . tnfkos ir susisiekimo pažangos.; dėmikas 1937, N 2,28). 
. 4 psilaisv-inimas lietė 'tiesio. [Bet kitur anksčiau susirūpinta ir į 2. PASISAKYMAI : 'be baimės ; ' 
gfa! i t teJrgiją. nes ji buvo-laiko- ' tradiciniu liaudies lobiu, prade-: ;§s p r o g o j a u gemjoje. "Mes turi
m a priešii-rga mokslui ir sociali- < te jis skubiau rinkti, klasifikuoti, m e neišsemiarrią, gyvą tautini 
nei pažangai, o liaudies p a p r o r . o kai kas ir grąžinti i gyvenimo, turtą... Tunas gausus, plačiai ša-
čfsrT ii tradicijos kaip tik buvo ^u-f tikrovę. 
sfetf su religija. Prieš juos kovota \ 
t r fa^«*arrhanybes bei ateizmo va t - j 

«k f 
e Pagaliau nuo ''Aušros" lai-f 

TRADICIJŲ ATKŪRIMO 
RŪPESTIS 

kotas, apimąs tai, kss sudaro sa
vitą lietuvišką kultūrą, suteikia 
lietuvių tautai atspalvi, skirianti 
ją nuo kitų tautų. Amerikos kul
tūriniam elitui nesvarbu įrodyti, 

ky J*r*> puoselėjama'tokia taut iš- ; , L™f' a p i f hjT} k a l Į> ė . ' o m e ' n e" I kad mes jau amerikonėjame Jis 
kūmo kryptis, kuri idealizavo pa-!***? f a ^ I i š k a s - L | a u d į s ^ ^ Į mus labiau gerbia nepraradusius 
goniškają praeiti ir nepalankiai 
žiurėjo i krikščionybę. Visa, kas 

ealizavd pa- ^ ^ t a t a I i S k a s - Raudis ?usvyra- į mus j a b i a u g e r b i a nepraradusiu: 
n e p a l a n k i a i ! ^ ^ n e P a s i m e t ė - Inteligentų s a v o s tautinės spalvos,, (J. Dauž 

e Visa v a s ! n u o t a i k o s ^ P a ž i 5 r o S s u " ^ ^ vardienė, LL 1954, N 2,33) . 
su ja nsos 
mažina "autentiškąjį 

ar ja rėmėsi, atrodė; ^ « « > ™ > ^ Įsibėgėjimu taip pat 
,-si.„.-:» tautiš- ! k e i t ė s i ' l teigiamąją pusę. Kuresi 

Tos >palvos stoką pajuto įsikū
ręs angluose rašytojas F. Neve-
ravičius. Jam "tauta be tradicijos 
— tai lyg kūdikis lopšyje be atsi-
minimų, ilgesio, praeities. Tauta 

į rybai miestuose. Sį krypsni tektų! . tradiciios — tai tartum ?mo-
musu naujoji šviesuomene veikėL-adinti ?rir i^u i tradicini tautos t r a 0 I C lI°s tai tartum zmo-

-admti gnzimu 1 traaicmi lau^osį pragyvenęs savo amžių mo

kumą. Ta i buvo neo-pagoniško- i" 3 ^ 3 5 S v i r n o tipas su mazes-
ntizmn vi«in,«afcnnui^ n ' a i s tradicijų likučiais haudvie .r fo romantizmo vienpusiškumas. 

darbo tradicijomis" (P. Pečiūra, 
! 84-85). 
Į 

Šios "naujosios lietuvių liau
dies šventės ir jų papročiai y r i 

1 pavyzdys, kaip kūrybiškai per
kuriamos ir panaudojamos nau
jomis istorinėmis aplinkybėmis 

': senosios liaudies tradicijos". 
Šių "švenčia tradicijose rySriai 

; pasireiškia socialistinio interna
cionalizmo bruožai". Tai yra "vie-

| na priemonių liaudžiai paskatin-
' :i dar sparčiau žengti į savo ko
munistinę ateitį" (Lietuvių et-

I nografijos bruožai, Vilnius 1964, 
! 561-62). 

Salia masinių švenčių, kurios, 
pabrėžiama, esančios tradicinės, 
įvestos naujos "Šeimos tradicijos: 
vestuvės, vardynos, gimtadieniai, 
vardinės, jubiliejai, laidotuvės, 

; brandos šventė", be to "sveikini-
! mai jaunavedžių;, įavmtįą tėvų, 

motinų, auksinių ir sidabrinių 
vestuvių proga" (Pečiūra, 86). 

Naujas ritualas santuokoms 
-vestuvėms pradėtas taikyti 1958, 

į vardinėms 1962, sidabrinėms fr 
\ auksinėms vestuvėms 1964, Yra 

ritualas ir laidotuvėms. "Dirba
mas didelis organizacinis darbas, 
siekiant pažangias praeities tra
dicijas susieti su naujai besifor
muojančiomis, panaudoti jas ko
munistinio auklėjimo sistemo
je" (tp 3) . Tam reikalui mobili
zuojami etnologai, istorikai, ra
šytojai, propagandistai. Pušiai! 
propagandinis, pusiau etnologi
nis išėjo ir A. Vyšniauskaitės lei
dinys "Lietuvių šeimos tradici
jos" (Vilnius 1367). 

Šias naujas tradicijos bei apei
gas lietuvių liaudis, pasirodo, ne
labai priima — vadina įas "ateiz-

dyti, pradedam nuo naujai ku- , • KRIVŪLE, 1977 m . spalio 
riamų ir jaunų šeimų, kol vaikai mėn. Nr . 2. Leidžia Vakarų Eu-
dar auga. į ropos Lietthių Sielovada. Reda-

1 guoja kun. P. Celiešius, Kirchen-
ČTia užsimoto darbo tikslas duo- į ^ ^ 8 939 Bad Woerishofen, W. 

ti, sakytume, žalią tradicinių šei^ j c^^^y Leidinys iliustruotas 
mos vyksmų medžiagą, nesi- ; n u o t r a u ; < o m j s . 
imant darvti apribojimų ar siū
lyti pritaikvmų. Bandyta, kiek : Šį kartą: Išeivijos lietuvių vys-
galim, pilniau apibūdinti įvai- ! kupų laiSk« Šv. Kazimiero kele
rias variacijas bei ritualinius ele- i gijos reikalu; vysk. A. Deksnio 
mentus, kad būtų pajausta jų , laiškas; Kuratorijos valdybos pa
plotis. Apribojimas susiaurintų i r e i š k įm a S j Vysk. V. Brizgio auk-
akiratį, sumažintų įspūdį, pažeis 
tų susižavėjimą. Tai yra tie psi
chologiškieji momentai, kurie ga
li lemti entuziazmą patiems im
tis pritaikymų ir pasirinkti, kas 
atrodytų tinkamiausia savai šei
mai. 

sinis jubiliejus; Suvažiavimas Bad 
VVoerishofene; V. E. L. S. Cent
ro tarybos posėdis, Lietuviškųjų 
studijų savaitė, Sukaktuvinin
kai, plati Europos lietuvių veik
los kronika. 

Sprendžiant iš tų pasisakymų, 
dėmesys tradicijoms buvo pagy
vėjęs išeivijoje palyginti trumpą 
laiką, tarp 1954 ir 1957 metu, p o ! m o apeigomis". Girdi, net Vati-
to vė! aptilo. Tuo tarpu k r a š t ą ! k a n a s b s m d * s "Akredituoti tary-
pačioj tėvynėj, jis tapo sąjūdžiu, '•bmes P a t i n ę s apeigas" (Pefiu-
bet iau lenkiamu poli t iniams! r a ' 114>- T a J "^^ ^ ^ ^ Ant~ 
tikslams. 

3. "SĄJŪDIS", apie kurį kal
b a m e yra apskaičiuotas ir supla
nuotai po iviejų nepavykusių 
bandymų. Pirmas bandymas bu
vo sunaikinti tautines' tradicijas, 
kaip stabdf sovietinei sistemai 

roji, kad "visoms naujoms nere
liginėms apeigoms dar labai 
trūksta poetiškos ir muzikines 
formos, kartais šios apeigos 
stokoja rimties ir iškilmingumo, 
režisūrinių akcentų, ryškios atri
butikos, o kai kuriais atvejais ir 
apeiginių drabužių. Nuo to viso 
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Šiais šūkiais ir šiote'a veiksena l I su didesniu dėmesiu liaudies kū- i 

• • ' 

: 

liaudį per pusšimti metų ir pakir- j J^Į-
te jos aisparumą. ;'-Mūsų švieauo-
aaaenė, anot Vaižganto, tik griau- I- GRĮ2IMAS buvo vienoks 
jamai buvo prisidėjusi prie reii- liaudyje, kitoks inteligentuose. 
finių tradicijų. Grįždavo 11 tini- Liaudis į nepriklausomybės galą 
cersiteto nieko nepripažindami, nebesijautė menkesnė už miesto 
ar'-tei--OTipažindami, kas galim*: ;'p<mus'". Išmoko neprasčiau įsi
pirštu palytėti. Jie griovė so- rengti, apsirengti, vaišintis, orga-: teyių suKurtų vertybių naikinto-
džiaus^prietarus' religija,.-aais-i nizuotis. Kaimo žmogaus savimo- jui. Tauta nevertinanti savų tra 
tinį jos p&gr.nd*' (2 1935, \ T 2, i nė, sakytume, atsistojo ant savų 
213-14) . ' f kojų. Natūrali išmintis susideri-

,____ •" i no su pakilesniu apsišvietimu, ir 
3. LH2TS buvo nebe i sveng ia - i^ j i ^ j^imo pedagogika išlaikė 

mas. Pradžioje apgailestauta i M V 0 wrėtm p r a d u s u k a i m o ^ 
"mokytų varkų" paklydimas, ste- į k o j M V V S m i e s t u s m o kvus jauni-
bėtas? jų panieka ir pašaipa tiems m a s ^ y didesniu skaičiumi 

y~- » i - / 

3- /S* 

- • 

' 

dalykams, kurie liaudžiai buvo į ^ ^ ^ , r v a s a r o m i s m ^ 
švenM. Toliau pradėta tų <vai*ų 1 ^ ^ ™ pašaipiu ir revoliuci-
akfvaizdoje varžytis ir susilaiky- Į n 3 n č j ų nusiteikimu. Daugelis grį-
ti noo ka? kurių veiksmų. Jau U į k a i m ą mokyt(yia^ k i t i . baigę 
priei 1 <f:drji karą buvo rašoma: f studijas ir likę miestuose, parvyk-
"Gyvenirrrui i naują va^ą stojant, į d a v o ^ t ^ m s u š d m o m p r a . 
rryk^a senovės papročiai rr apei-, , ^ n % i s ą v a s a r a 
tfrT (Ateitis 1912, N 5-7, 271) . 
Karas ir okupacijos visai sutruk* 
dė fyvenima. o pokaris atnešė 

pakaitų. Pradžioje sonie-
pa<^ati įsiūbuota politinių 

• u d m , pagaliau išvesta iš savo 
>*r>lwcifOS. liaudis ėmė nebenran- ^pyb .n , , , r a ^ n . n m . poet>mU rr 
^ n t i ta. ka šimtmečiais buvo iš- me lod . ," , l*- ) Ypat ing i w.k> Ru-
J^kiusi: ^ ' ^ p r a s t a i - J r # t u Pjntojelio kolws poeziroje ir dai-
: , ~T - „ i„ t /> » ^ ^ 0 : leie. Pagaliau susidomėta i'audics 
fentpu. kas metaj, nyksta Žemai-; . .. .. • M m _x* — -;~» «-»v>»:^;;^ '̂ šokiais, — ue pradėta atkurti ir fttf kraršte senosios tradicijos 
( T D I, %6>. Seniau 'Iietuviška-
nte kaime buvo gausu religinių 
tradicijų. Dabar žymi tų tradici
ją dVKs jau išnyko. Išnyko rr dėl 
nmtįų socialinių sąlyga h dėl 
šviesuomenės įtakos kaimui 
(Židinys l*86,N3£l»). 

Miestuose pastebėtas naujas 
i reiškinys. Iš kaimo gabenta !iau-
Į dies motyvais gaminti baldai. 
| Liaudies kūryboje ieškota tauti-
Infe meno pra&iį — skulptūriniu, 

imta rodyti tarptautiniuose fes
tivaliuose. 

Infpligentų posūkis į liaudį 
buvo daugiau estetinis - meninis. 
Stigo dėmesio etinėms, pedagop-

notoniškai ir bespalviai, nepali
kęs ateities kartoms jokio atmini
mo, net to menko, kad jis kita
dos gyvenęs. Tauta, turinti tradi
cijas, bet jų nevertinanti, prilygs
ta ilgo ir našaus tėvų bei pro-

dicijų — tai, sakytume, bedvasis 

K. Marksas buvo teigęs, kad "vi- j priklauso apeigos simbolikos po-
sų mirusiųjų kartų tradicijos kaip^veikis" ( tp 110-11). 
slogutis slegia gyvųjų protus" iri 
kad "tradicija yra galingas stab-j 4. PRITAIKYMAI, apie ku-
dys, tai inercijos jėga istorijoje", j riuos kalbėjom, vykdomi dabar 
Marksas turėjo galvoje religines'Lietuvoj, yra tradicijų žalofimas. 
tradicijas, o praktiškai "visos tra- Į Tai darbas iš viršaus, svetimom 
dierjos buvo priskiriamos prie Į rankom, svetimos pasaulėžiūros ir 
konservatyvių papročių, kurie j bedvasinės sistemos išskaičiavi-
stabdo visuomenės raidą, kliudo į mais. Gal ši akcija pasitarnaus 
įsigalėti naudiems reiškiniams" priešingai — sustiprins interesą 
(P. Pečiūra, 4). Kovota ilgokai 
visom sisteminėm priemonėm, 
bet pasirodė, "dėl nepribrendusių 
sąlygų nepasisekė gauti kiek ge
resnių rezultatų" ( tp 3). 

Antras nesėkmingas bandymas 
buvo palaužti religines - tauti
nes tradicijas ateistine propagan
da. Tradicijos vadinta "atgyve
nomis" o ateizmas — "moksline 

nez;nia kur. nežinia kieno pastų 
mėtas" (Santarvė 1954, N 7, 
218) 
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pilkas akmuo, kuris ritasi keliu, • pažanga". Stipriausiai atakuota 
"religinės šventės bei apeigos" 
bandyta "atskleisti žemiška jų 
kilmė ir žala... Religinėms tradi 

"Tradicijos turi didelės reikš- į cijoms nieko nebuvo priešpasta-
mės tautinių kultūrų ir pačiųjtyta. Jos tik buvo kritikuojamos 
tautų ateičiai. Tauta yra gyva i r h r neigiamos" (tp. 55). 
didi, kuri turi kilnias savo tradi- r>~ -a -i • • •» -v 

. . . , . , , . . . . , . ' Po šių nesėkmių pneita įsva-
cijas, jas myli. kulti\-uoja ir jų lai
kosi... Mes turime savas tra
dicijas... kiek galima naujose są
lygose atgaivinti arba pritaikyti 
ir įvesti į gyvenimą" ( I n l J. Ru-
gis, Drg. 1956. X. 6 ) . 

"Niekas neras visų galimų ke
lių atgaivinti, perkurti, pritaikyti 
tradicijų, koi nebus susidomėjimo, 
noro, entuziazmo, tiesiog sąjū-
dž'o. Tokį sąjūdį sukelti reikia 
naujos kartos. Tai galėtų padary
ti tie. kurie Šeimas kuria ir ruo
šiasi pradėti naują gyvenimą. 
Kogi reikia? Apgalėti visas bai~ 
mes, atviriau tuos klausimus 
svarstyti, rinkti medžiagą ir kas 
surinkta panaudoti, ir nedelsiant 
bandyti. Si karta yra paskutinė, 
kuri dar turi galimumą prieiti 
prie gyvų tradicijos šaknų, Kitap 

nėms vertytems, kurio* slypėjo j jos bus nudžiūvusios neapskai-
tradicijosc bei papročiuose čiuojamai tautos žalai" (St Yla* 

dos, kad "negalima... atmesti tur
tingą praeities tradicijų paliki
mą" (Literatūra ir menas 1963. 
(IV.27). Pagaliau rastas toks 
sprendimas: panaudoti tautines, 
net religines tradicijas, bet joms 
duoti socialistini turinį. "Svarbu, 
kad šie papročiai atitiktų šiuolai
kinius poreikius ir tarnautų lietu
vių liaudies-komunistinės pasau
lėžiūros stiprumo interesams" 
( A Vyšniauskaitė, Lietuvių šei
mos tradicijos, Vilnius 1967, 10). 

Buvo palikta, kaip buv-usios, 
sovietinės revoliucinės šventės, 
viso vienuolika per metus. Tik ša
lia jų pradėta švęsti ir "tradici
nės šventes rr masiniai ren
giniai": \'aujieji metai, Žiemos 
šventė, Pavasario šventė, Poezi
jos pavasaris, Derliaus šventė, 
Draugystės šventės, dainų, Šokių, | duoli išraiški*. 

savas tradicijas ryškinti, jas susi 
grąžinti liaudyje, o kai ką pri
taikyti ir miestuose. 

Išeivijoje susiduriame su kita 
problema. Neturime pakanka
mai medžiagos bei šaltinių savas 
tradicijas pažinti. Tautosakos bei 
kraštotyros užrašai, kaip minėta, 
nedaug ką yra pateikę h* n e g vi
sų Lietuvos sričfų, tad sunku nu
statyti kai kurių tradicijų vfeuo-
tinumą. Ar būtų galima rasti 
žmonių iš senųjų išeivių, kurių 
patirtys yra išneštos iŠ Lietuvos 
katmo dar prieš I didįjį karą it 
užkonservuotos be jokių įtarpų 
bei pakaitų, surtku bepasakyti. 
Prieš keliolika metų jų dar buvo, 
o dabar mirtis bus fŠretifrusi. 

Spausdinta tradicijų medžiaga 
padalinta įvairiuose leidimuose, 
nelengvai prieinama, — tad rei
kėtų ją surinkti, paklasifikuoti ir 
paskelbti. Klasifikuoti ir skelbti 
autentišką medžiagą butų viena 
darbo pusė. Antroji — kaip pri
taikyti tuos liaudies- tradicinius 
vyksmus mūsų gyvenime, mūsų 
miestiškoje buityje, ką iš dauge
lio dalykų pasirinkti. Būtų ne
atsargu per greit spręsti, kas tin
ka, o kas ne. Sakysim, gimtuvių, 
krikštynų, vestuvių vyksmuose 
yra tiek daug elementų, kad ne 
visada lengva nustatyt, kas juo
se esmiška. O kaip tik svarbu ap
čiuopti tradicijos branduolį ir 
pasirinkti tik tas ritualines for-

įmas, kurios paprastu būdu bran-
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Rašytojas, laikraštininkas, visuomenininkas 
Stasio Ylos septyniasdešimt metų amžiaus sukaktis 

Tarp tauriųjų mūsų išeivijos 
asmenybių savo kūrybingumu 
šviesiai žėruoja kun. Stasys Yla, 
sausio 5 d. sulaukęs 70 m. su
kakties. Gimęs 1908.L5 Lauciū-
nų km., Kurklių v., Ukmergės 
apskr. Tai nepalaužiamas idea
listas, ryškus vis naujais savo kū
rybos polėkiais, uolus visuome
nininkas, sėkmingas istorikas, ta
lentingas laikraštininkas, poetas, 
kurio dailiosios kūrybos posmų 
yra virtusių giesmėmis ir daino
mis. Jis jaunimo ideologas, nau
jąją kartą gerai pažįstąs psicho
logas, sumanus organizatorius ir 
šiaip mielas žmogus, kuris netu
ri asmeniškų priešų, o gali 
džiaugtis tūkstančiais draugų. 

Teko jį artimai pažinti jau 
prieš pusšimtį metų, kai, baigęs 
Rokiškio gimnaziją ir dvejus me
tus atpylęs mokytojo tarnyboje, 
1927 m. įstojau į Kauno kunigų 
seminariją. Patekęs į trečią kur
są, ten radau ir Stasį Ylą. Jis vis 
buvo toks mielas, nuoširdus, 
draugiškas, veiklus visuomeni
ninkų ir abstinentų draugijose, 
jau seminarijoje pradėjęs rašinė
ti į laikraščius. Apie dvylika mū
sų buvome susimetę į tokią kon
fidencialią Šv. Tomo draugijėlę, 
siekdami daugiau vienas kitam 
padėti charakterio ugdyme ir gi
lesnės dvasios nešime į pačią se
minariją. Čia buvo a.a. kun. A. 
Lipniūnas, dabartinis vysk. A. 
Deksnys, prel. V. Balčiūnas ir 
eilė kitų. Dalis jų, kaip ir Yla, 
buvo bibliotekininkai, ir nuoša
liai tarp knygų lentynų galėda
vome daryti savo susirinkimus. 

St. Yla, kaip rūpestingas, 
'darbštus, ne iš turtingųjų — ga
vo seminarijos tarnybas: nego-
ciatoriaus (knygų ir kitų dalykų 
užsakytojo), o vėliau — ceremo-
niarijaus, padedančio tvarkyti 
apeigas. Nežiūrint tų darbų gau
sybės, jis įstengė dar imti ir spe
cialų kursą, kurį vėliau apvaini
kavo teologijos licenciatu, para
šęs studiją apie lietuvių apolo
getinę literatūrą. Studijas dar pa
pildė pedagogikos ir psichologi
jos kursais Filosofijos skyriuje 

Kapelionas ir profesorius 

Nenuostabu, kad jis, po to kai 
mus 1932 m. kunigais įšventino 
arkiv. J. Skvireckas, buvo pa
kviestas kapelionauti pažangioje 
Marijos Pečkauskaitės gimnazi
joje, o netrukus ir profesoriauti 
toje pačioje kunigų seminarijoje 
—dėstyti sielovadą. 

Jaunam energingam Stasiui to 
darbo buvo per mažai. Jis drau
ge tapo ir "Mūsų Laikraščio", 
religinio — ideologinio skyriaus 
redaktoriumi. Da r plačiau jis 
ėmė reikštis studijiniais straips
niais žurnaluose ir atskirais lei
diniais: Pasiryžėliai ir laimėtojai, 
Priešmokyklinis auklėjimas, Mer
gaičių pasaulis, Laisvamanybė 
Lietuvoje, Laisvės problema, 
Krikščionybės įvedimas Lietuvo
je, Komunizmas Lietuvoje, Lais
vės problema, Kaimas ir miestas 
Šių dienų pastoracijoje, Siauroji 
ir pilnoji katalikybė. Dvasinė 
kaimo krizė, Dabarties žmogus. 
Nerami dabartis ir ateities pers
pektyvos (bolševikų konfiskuo
t a ) , Ateina naujas kunigas. Mei
lė, Lietuva brandi. Kelionės po 
vakarų Europą jam davė jaunų 
įkvėpimų. 

Tarp naujo sąjūdžio kūrėju 

Gyvendamas Kaune ir kaip 
pastoralinės dėstytojas priklausy
damas universiteto Teologijos-fi
losofijos fakulteto personalui, jis 
suėjo į artimesnį rys] su jaunai
siais katalikais intelektualais, sa-! 
v© studiiose PrancfiTiioie. Ttslifo- Į mi 
je. Vokietijoje pasiėmusiais V a - Zft 

JUOZAS PRUNSKIS 

karų kultūros pažangumu. Jie 
grupavosi apie "Naująją Romu
vą", o vėliau apsisprendė perim
ti "Ryto" dienraštį, sukurdami 
"XX Amžių" ir ryždamiesi be at
lyginimo uoliai prie jo dirbti. 
Čia kun. St. Ylos pasiūlymu ir 
buvau pakviestas į to dienraščio 
redaktorius. Buvau liudininkas 
nuostabaus to redakcinio kolek
tyvo pasišventimo, pažiūrų pla
tumo, išradingumo, naujų kelių 
jieškojimo, ištikimumo princi
pams ir ryžtingumo Lietuvos pa-
žangėjime. 

Būdamas naujų būdų jieškoto-
jas sielovadoje, plačiai suprastos 
pilnutinės katalikybės skelbėjas, 
kun. Yla ne visada buvo prie 
širdies konservatyviam Kauno 
arkivyskupijos vadovui, užtat jis 
hierarchijoje karjeros nepadarė, 
nors, jei būtų reikėję balsuoti pa
sauliečiams inteligentams, jį bū
tų išrinkę vyskupu. 

Išeivijoje 

dr. A. Maceina, J. Būtėnas, adv. 
V. Vaitiekūnas, o greit atvyko ir 
a.a. kun. K Barauskas. Kaip 
šiandien atsimenu, kaip mes, to
lyn nuslinkę nuo nacių, miškely 
sekmadienį organizavome slap
tas pamaldas. 

Kai pavyko iš lagerio išsisuk
ti, atsidūrėme Berlyne. Buvo aiš
ku, kad reikia veržtis toliau, bet 
vienam reikėjo pasilikti rūpintis 
lietuvių dvasiniais reikalais. Kai 
suminėjome, kad kun. Ylai, kaip 
sielovados dėstytojui, tas uždavi
nys labiau tinka, jis mielai pa
siliko, nors jau Berlyną pradėjo 
bombarduoti. 

Bet jam teko laimė anksčiau 
grįžti į Lietuvą, kai bolševikai 
buvo išblokšti. Tik pasiliko tė
vynėj neilgam. Naciai kaip įta
kingą, vieną iš vadovaujančių 
lietuvių, jį 1943.III išvežė i Stutt-
hofo koncentracijos stovyklą, kur 
iis kalėjo drauge su B. Sruoga, 
kun. A. Lipniūnu (mirusiu vos 
išėjus iš lagerio) ir kt. Dveji 
kalinimo metai susikristalizavo į 
Ylos veikalą Žmonės ir žvėrys. 
kur asmeniški pergyvenimai pi
nas1" su psichologine kančios ir 
nužmoginimo studija. Apie kace-
tinius metus Yla prabilo ir eilė-

r^ 

Užplūdus okupantams bolše
vikams, vysk. V. Brizgys, susišau-. v v . • i • -- c , * _ 1 -&. 
, 1 J , _ ,. , .„. , . irasciu rinkimu Sutrvptame kely 
kęs mūsų burei} pabreze, kad j ^ i ^ . . . . . . , „:__»_ vi..—•_ _i~ 
reikia išsaugoti inteligentinių pa
jėgų grupę ir skatino mus pa
traukti į Vakarus. Prasidėjo ir 
areštai. Katalikų veikimo centre, 
kur man teko eiti spaudos biuro 
vedėjo pareigas, areštavo dr. J. 
Leimoną, dr. J. Pankąuską. Jau
čiau, kad artėja ir mano eilė, tai 
išvykau dar į tėviškę, pabūti 
paskutines dienas su tėvais. Ir 
štai vieną naktį atvyko kun. St. 
Ylos iš Kauno atsiųsta moteris, 
perspėti, kad jau paskutinis me
tas — reikia bėgti. Su tuo slap
tu pranešimu kun. Ylos siunčia
ma ji atvyko apie 130 kilometrų. 
Jei ne tas Ylos perspėjimas, grei
čiausiai mano kauleliai jau bū
tų sušutę Sibire, bet jis ir di
džiausio pavojaus metu rūpinosi 
kitais. 

Su mirtinu pavojumi praves
tas pro bolševikų sargybas, pa
tekau į vokiečių sukurtą pabėgė
liams iš Lietuvos Gleisgarbeno 
lagerį, kur jau buvo kun. S t Yla, 

(eilėraščius pasirašo Yluvio sla 
pyvardžiu). 

Antru kartu išblokštas iš tė
vynės, kaip plačių sugebėjimų 
žmogus, buvo pakviestas į Lietu
vių tautinės delegatūros darbą, 
kan. F. Kapočiaus įstaigoje, čia Į 

Kun. Stasys Yla 

Ateitininkų vadovas, Moderni 
mergaitė. Dievas sutemose (reli-

- i . i , . ..; t • gijos psichologijos knyga, atrem-udamas sielovados patarėjas bei; . ,. .v, ° . ' ° , , . x , , . f.. ,• ta Į lietuviškuosius pavvzdzius), spaudos skyriaus vedėjas. Jis re 
dagavo kunigų žurnalą "Lux 
Christi" ir ėmėsi ruošti liturgi
nius tekstus, maldaknyges, įves
damas kitose tautose pastebėtus 
naujumus, kurdamas naujesnę 
liturginę terminiją, tuo klausi
mu paruošdamas net specialų 
leidinį. 

Amerikoje 

Tremtinių stovykloms tuštė-
jant, Stasys Yla 1950 m. atvyko 
i JAV ir apsigyveno Putname, 
tapdamas lietuvaičių seselių ka
pelionu. Vienuolyno nuošalumą 
ir ramybė davė jam daugiau lai
ko kūrybos darbui. Čia atsirado: 

Tikiu Dievą, Šiluvos istorija, Var
dai ir veidai, Vardan Dievo. Jo 
Stutthofo atsiminimai pasirodė 
net ir anglų kalba. 

Kai įsisiūbuoja. Yla dirba kie
tai. Tarp pundelio jo laiškų, pa
siekusių mane, yra rašytų pirmą 
valandą nakties. Nenuostabu, 
kad tarpais jis tampa taip nusi
varęs, kad gydytojas suragina 
griebtis kokios nors atvangos. Ir 
taip jis ėmė Putnamo akmenis ri-
tenti, sukurdamas Mindaugo pi
lį, į jos papuošimus įtraukda
mas ir kai ką iš menininkų. 

o i >•- -:•'.-vi; 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

Visuomenininkas 

Bet Yla nėra užsidaręs kabine
tinis mokslininkas. Jis drauge ir 
visuomenininkas. Tai išplaukia 
iš jo charakterio. Anot jo: 

— Kas bendrauja su visais, ne
bijo realaus darbo, tas savaime 
išlaiko dvasios pusiausvyrą. Tam 
sunku pamesti iš akių visumą. 

Jis veiklus Kunigų Vienybėje, 
buvo energingas skautų dvasinėj 
vadovybėje ir daug dirba su atei
tininkais. Viename laiške jis ra
šė: 

— Neužmiršk ypač ateitinin
kų, jų reikalų, jų misijos. Čia vi
sų mūsų skola tam sąjūdžiui, ku
ris mus ugdė. įkvėpė. 

Ir jis planuoja kursų, stovyklų 
programas, gausiai skaito pa
skaitas, vadovauja Dainavoj ir 
kitur. Jo palaimingą įtaką jaučia 
ir jaunimo tėvai. Mano sesuo 
dr. O. Garūnienė. auginanti dvi 
dukras, pakartot'nai man vis kal
ba: 

— Kai tik atvažiuos kun. Yla 
į Chicagą, atsiveski jį pietų. Jis 
tiek daug mums, tėvams, padede 
auklėjimo darbe, kuris Amerikos 
didmiesčiuose nėra lengvas. 

Stasys Yla moka prabilti ir į 
jaunus, ir į paaugusius intelek
tualus. Jo žodis brandus tiesa ir 
perpintas poetiniu vaizdumu. Jis 
švelnaus būdo, bet gana elegan
tiškų manierų. Jo kūrybiniai po
lėkiai buvo apva'nikuoti prof. 
Šalkauskio premija, kurią idealis
tinė jaunimo ir savo tautos mei
lė privertė vėl atiduoti krikščio
niškos kultūros ugdymo reikalui. 

Jo kūryba šakota. Nesvetima 
jam ir meno — tapybos sritis, 
kur jis reiškiasi ir kaip organi
zatorius: švenčiant karaliaus 
Mindaugo sukaktį, jis surado me
cenatų, suiudino dailin ;nkus ir 
taip atsirado A. Varno "Mindau
go vainikavimas", A. Valeškos ir 
kitų mindaug :niai paveikslai. 
Tas polinkis į meną jį gal ir 
paskatino ruošti leidinį apie M. 
K. Čiurlionį. 

Lietuviškas priežodis skelbia, 
kad Ylos maiše nepaslėpsi. Mū
sų sukaktuvinnkas nepaslepia 
mas, nepranykstantis tūkstanti 
nėse išeivijos miniose. Savo kū-
rvbtnom»nij. SJIVO 'd*»!»l?7mn. ca f̂) 

kajsaisnte&«»*iii.^i! faadjedfci I darbštumu Jis išnyra 1 viršūnes. 

TĖVIŠKĖS VASAROS 

Išbunda rytas 
beklausant, 
ištįsta vakaras 
bežvalgant,— 
ir grįžta, grįsta 
atolais, 
rugienom 
tėviškės vasaros.*. 
Rasom pravirksta 
pjovėjų damos, 
žvaigždėm prašneka 
senolių pasakos. 

KOKS VAKARAS! 

Dingsta žaros 
nuo skliauto, 
slepiasi šešėliai 
pamiškėj, — 
eini ir grįžti 
pievomis. 

Rasos skonis 
gomury, 
detonalinė muzika 
ausyse, 
astro skriduliai — 
joneliai 
kapoja akis, 
ir sustoji. 

Dieve, 
Koks vakaras! 

PALIKTOM, PASKUTINĖM 

Tirpsta saulė 
mėlynėje — 
dūzgia bitės. 
Stiebiasi klevai 
tapytojai — 
trykšta spalvos. 

Beržas raižo 
autoportretą 
aikštėje. 
Dobiliukai 
audžia akutes 
sodokUime, 

Paukštis tyli, 
suklusęs 
virpančioj šakoj: 
kurgi Sekminės, 
paliktos 
paskutinės t 

' 

UŽMIRŠĘS ŠALNĄ 

Klevų viršūnės 
liepsnoja 
ir kloja, kloja , ^ ^ 
dažais 
sodo kilimą. 
Atrodo, pienės 
išsklido, 
našlaitėlės, 
godžios 
tavo žvilgsnio. 

Saulės glomonė 
pakelia sparnus, 
Irtuplasnoji 
pavasariu, 
užmiršęs 
poryčio šalną. 

KELIAUSIU 

Rudenio gėlos 
artėja, 
ūžauja bangos 
ir vėjas. 

Bures iškeltum 
į erdvę, 
irklus įsmeigtum 
į gelmę. 

Uolos išplautos 
vaidenas, 
sukauptos kopos 
nuo seno-. 

Rytui išaušus, 
bangą pagausiu — 
keliausiu, 
keliausiu, 

UGNIES ŽEMĖN 

Skyla ledas, 
ižas aiži, 
virpa 
Ipiflaužis 
į/Gotiem 

UVld 

• 

žuvėdros 
pavydžios, 
ėdrios 
seka, 
klykia. 

Ruonuti 
užkimusiam 
burnom, 
aprūkusiom, 
įmirkimom akim 
įtaringai 
fa* 
Iriuos — 
gyvenimas 
išmokė-. 
Ieškau 
nežuvų — 
ugniesžemės 
Šiaurėj. 

i ' m 

LAIKO STRĖLĖS 

Debesų audringos marios 
bangos žalios, 
putos vario. 
Saulė skęsta, 
miršta žaros. 

Įsižiebia sfinkso akys — 
drugiai plakas, 
gatvės Slapios, 
krinta į asfaltą 
laiko strėlės-. 

Grįžulai negrįžta naktį, 
ar suspės 
aušra atkakti, 
ar be žvakės 
merksis akys? 

; 

IEŠKOJAU TĖVO 

Vaikščiojau 
naktigoniu — 
rasos nebuvo 
Šiąnakt, 
saulė aptemo 

Nuotaka Stuoja 
žiedus 

Laukinis balandis 
ūkauja 
nosyje. 
Gandras negrįžo 
įlizdą. T -

Ieškojau tėvo, — r 
šaukiau motiną,— 
atsiliepė 
šunelis 
iSverktom 
ašarom. 

- - - . . . • 

KAIP ILGAI f 

O godos, godos — 
gūdžios, bežodės: 
rankos sunertos, 
surištos, 
prikaltos. 
O žodis skamba, 
ir odės aidi, 
klykia, 
kvatoja 
trypianiiom kojom. 

Dieve, 
kaipūgai 
kaitinsi 
ietįf 

NOVA ET VETERA 

Senam uostui 
neberuoškit 
naujo molo, 
senai širdžiai 
nėbeliekit 
naujo kraujo. 

Naują žveją, 
naują laivą 
sustraskit, 
jauną širdį 
naujam ryžtui 
jbangvokit. 

Senos srovės, 
naujos bangos 
vandenyno, — 
sentmoiai 
nauji raiščiai 
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Nauji eidiniai 

JURGIS MATULAITIS 
• 

• Stasys Yla, JURGIS MA
TULAITIS. Asmenybės apybrai
ža. Išleido ir spaudė N e t M. Pr. 
Seserys Putnam, Conn. 1977 m. 
Viršelis N. Vedegytės - Palubins-
kienės. Knyga 384 psl., iliustruo
t i dviem pluoštais nuotraukų, 
kaina 7 dol. 

Naujo veikalo parašymas ir 
išleidimas apie arkiv. Jurgį Ma
tulaitį sutampa su vis didėjančiu 
dėmesiu jo beatifikacijos bylai, o 
taipgi su paties autoriaus - kun. 
Stasio Ylos 70 metų amžiaus su
kaktimi (š.rfi. sausio 5 d.). Visa 
tai liudija augantį dėmesį arkiv. 
Matulaičio gyvenimui ir šventu
mui, o taipgi nemažėjantį kun. 
Stasio Ylos darbštumą, nežiūrint 
jo jubiliejinio amžiaus. 

Knygos aplanko paraštėje ran
damais Valdemaro Cukuro žo
džiais tariant, šioje knygoje au
torius susikaupia ties vienu as
meniu — arkiv. Jurgiu Matulai
čiu ir jį ryškina įvykiais, pokal
biais, dienoraščių ir laiškų iš-

kakt ies proga buvo pr is imintas . 
Prancūzijoje: dr. V. Gidžiūnas 
baigia tęsiniais ėjusį rašinį 
apie Varšuvos nuncijaus archy
vus i r nuncijus Lietuvos-Lenki
jos žlugimo metais 18 amž. ga-1 
le: Povilas Gaučys pateikia i 
vert imuose pluoštą Nobelio ; 

premijos laureato Vicente Alei-
z a a d r e eilėraščių; Birutė Cip- į 
l i jauskaitė žvelgia į Juozą Bra
zaitį kaip l i teratūros kri t iką: 
spausdinama nauja Aloyzo Ba-
rono novelė. 

Apžvalginiuose žurnalo pus-
lapiuose aprašomas Ateitinin- j 
kijos LX kongresas (V. Rociū-! 
n a s ) , aptar iama Vicente Alei-į 
xand re kūryba (P. Gaučys) . j 
recenzuojamas Lapinsko ir 
Landsbergio "Šventasis nar- ] 
v a s " (M. Smilgaitė), minimai 
nauja studija apie lietuvišką- j 
š ias knygas Australijos biblio- ' 
t ekose (J . Slavėnas), ap tar ia - j 
m a V. Alanto novelių r inktinė I 
(Pr . Visvydas) . Numeris iliust- ] 
t r u o t a s nuotraukomis ir dai l i - ' 
n inku kūrybos pavyzdžiais: T. | 
Val iaus, J . Marks, D. Ancevi- į 
čienės, A. Kašubienės ir E . Ke- \ 
palai tės. 

• Stasys Santvaras, DAINOS 
IR SAPNAI. Šeštoji lyrikos kny
ga. Dauguma šio rinkinio eilė
raščių parašyti 1947-1967 metų 
laikotarpyje. Viršelį ir skyrių pa
vadinimus darė dail. Julius Špa-
kevičius. Išleido Juozas Kapočius 
1977 metais. Knygos apdaila rū
pinosi Kazys Simanavičius. Tira
žas 600 egz. Spaudė Lietuvių En
ciklopedijos spaustuvė, 395 W . 
Broadvvay, So. Boston, Mass. 
02127. Knyga 128 psl.. kaina 
o dol. 

Kai meilės temos erotiniai ei-

; * 

j mas ) , Mintys apie istorijos vyks-
: mą ir vykdytojus (V. Cižiūnas), 
, Lietuvon įaugęs žymusis kūrėjas: 
į dail. M. Dobužinskio 20 mirties] 

meninės (V. Srnogienė), Drside'h-I 
j tai —reiškinys ir vaidmuo (Br 
j Rai la) , Lietuvos nepriklausorųv-
į bės programos reikalu {Šmsdkš-
! rys. Karvelis, Audėnas, Oiabis. 
| Barčius), Andriaus Valucko pas-
| kutinieji gyvenimo metai (V. Va-J 

lys) . Savitam tautos veidui pa-
j žinti (K. Karvelis), Autoriai ir 
j knygos: radijo pranešimai apie 
! T. Mmgėlą, L. Sutemą, A. Rūką, 
l Sr. Santvarą ir K. Bradūną (A. T. 
| Antanait is) , Kelionė Lietuvon 
] (J. B. Daugvila), Prof. Petras 

Avižonis — varpininkas (J. Puzi-
I na s ) . Pastabos dėl "Lietuvos Stei-
j giamoio Seimo" (Pr. Čepėnas), 

MŪSŲ KALBA 
Atsiųsti ir prisiųsti 

si, kad skaitytojas 
dovaną. Taip pat buvo prašo 
m a prisiųsti naują adresą. Aš 
pa ts švenčių proga gavau laiš
ką, prašantį prisiųsti straipsnį. 
Taigi veiksmažodis prisiųsti čia 
vis vartojainas neteiktina 
reikšme. Prisiųsti juk reiškia 
"daug atsiųsti", pvz.: tėvai jam 
prisiuntė visokių gėrybių; pri
siuntė knygų, netariu kur dėti . 
Kai norime pasakyti, kad "kas 

Lituanisto S. Kalvaičio testamen- j siunčiant ateitų", vartojame 
tiniai periodinės spaudos taisy-į veiksmažodį atsiųsti, pvz.: at-

Viename laikrašty džiaugta-1 mas dykai visą. 
kad skaitvtoias pfisiuntė ' t ik prisiųsti s avo adresą ( 

mai , "Naujųjų laikų Lietuvos 
istorijos" recenzija (L. S.), Siū
lymas tartis (J. Audėnas), Opo
zicija Tarybų Sąjungoje (A. Štro
mas ) , Prieš poetus (Z. Dailidka 
ir W . Gombrowicz), "Aušrinės" 
.keliais (L. Šmulkštys), Rudosios 
mirties stovykla {H. Blazas), gale 
"Žmonės, darbai ir dienos", "Gy
venimo pamaivos", ir "Laiškų" 
skyriai. 

Giotto (italas. 1266 ar 1276-1337) Madona su Kūdikiu (UfMzi galerija 
noccarifoje 

Parbėk, parbėk, pavasario saulele, J tų. 
Žavi tu, kaip lakštingalos damai 
Pradings graudi nedalios aimana, 

Mylėti niekad negana — 
Parbėk, parbėk, pavasario 

mergele!.. 

rgą galima gauti pas au-

traukomis buvusiu mokinių ir! lėraščiai kitų tautų lyrikos raido-
bendradarbiu liudriimais. įstato jį 1 je užima kone pirmaujančią vie-
istorinėn aplinkon, kuri pasirodo! tą, tai mūsų poezijoje toli gražu 
audringa ir prieštaringa, svili- j taip nėra. Tiesa, kiekvienas mu-

• I LAISVĘ. 1977 m. gruodis, 
! Nr. 71 . Leidžia Lietuvių Fronto] 
; bičiuliai. Žurnalas išeina tris kar 
i tus per metus. Ši numerį redaga-ij 

vo Vytautas Vaitiekūnas. Redak 
cijos adresas: 341 Highland Blvd. 

• PASAULIO LIETUVIS, j 
1977 m. gruodžio mėn., Nr . 36/ 
100. Leidinys Bendruomenės min
čiai ir gyvenimui. Leidžia Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Val
dyba. Redaguoja Bronius Nai
nys, 6804 S. Maplewood Ave., 
Chicago, 111. 60629. Administruo-. 
ja Stasys Džiugas, 7240 S, Mo-
zart ŠL, Chicago, 111. 60629.1 
Spaudė Draugo spaustuvė Chica- _ 
goję. Viršelis ir vinjetės Romolfi 

suntė laišką,, raštą, telegramą, 
adresą, pinigų ir k t Jonas 
Jablonskis taip pat taisė tokius 
pasakymus: Tos knygos buvo 
prisiųstos redakcijai (— at
siųstos). Dienraštis siunčia-

atsiųsti), "Rinkt in ia i r a š t a i " , 
H, 71, 143. O dr . Prafias Skar
džius tokioj var tosenoj m a t ė 
taip pa t slavišką vertinį, j is r a 
šė: prisiųsti (plg. rusų pristaf, 
lenkų przyslač): muit inė vėl 
- p r i s i u n t ė (— a ts iuntė) 
20 knygų siuntinį , "Ankstyves
nė i r dabar t inė lietuvių bendri
nės kalbos var tosena" , 50. Ši
taip prisiųsti i r atsiųsti var to t i 
te ikiama i r Lie tuvoj , žr. "Kal
bos p rak t ikos pa t a r imus" , ž l l . 
Būdinga, k a d k i t i šios rūš ies 
veiksmažodžiai var to jami t a i 
syklingai, pvž . : svečiai prinešė 
dovanų i r atnešė dovaną; pri
vežė akmenų i r atvežė akmenį. 

Stasys Barzdukas 

i«iiniiiiiiiiiiuiimminiiuiinuiiiiuiUHiMMiHuraiiHiiniNHiiHiiimiiiiiiiHr<iiiiiiit'. 

I 1978 METŲ 
KELIONĖS | LIETUVA i 

<or£: 396 22 St., Santa Monica, Kasparo. Metinė prenumerata — 
CA 90402 ir "Darbininke", 341 3 dol. 

istorijos takus, kuriuose arkiv. 
Jurgio Matulaičio asmuo ir vaid
muo daugeliai bus tikras atradi
mas. Nuostabus lietuvis, dvasios 
milžinas pristatomas realiai, šil
tai ir pagarbiai. 

• AIDAI. 1977 m. gruodžio 
mėn., Nr . 10. Mėnesinis kultū
ros žurnalas. Redaguoja dr. 
Juozas Girnius, Juliet te St., 
Boston. Mass. 02122. Li teratū
ros apžvalgų ir techninis re
daktorius — Leonardas And- raštyje, vis švilpiniuoja savo ar-
riekus, Kennebunkport, Maine kadiškąjį lumzdelį: 

net atskirų knygų, galima beįeik 
sakytį, jog ligi šiol neturėjome. I r a t a JAV> Kanadoje ir Australijo-
Šia prasme nauioii Stasio Santva- . Je— " dol . kitur 5 dol. Šio nume-
ro knyga čia yra tikra naujiena: jiį rio kaina 2 dol. 50 centų, 
visus savo puslapius atskleidžia Numeris pradedamas poeto 
meilės temai. Ir ne vien šviesioms: Henriko Nagio žodžiu, pasaky-
ir džiaugsmingoms, bet ir liūd- tu Romo Kalantos ir Juozo Luk-
noms ir tragiškoms šio jausmo b s — Daumanto minėjime, To-
išdavoms. Me'lei čia skirta kone ronte. Apie žmogaus teises rašo 
pati pirmoji rolė žmogaus pava
sario ir jo rudens žaidimuose. Ir 
kokie jie betmffc, poetas tik jiems, 
kaip knygos įžanginiame eilė-

04046. Žurnalą leidžia Lietuviai 
pranciškonai. Administruoja 
Benvenutas Ramanauskas, 361 
Highland Blvd.. Brooklyn, N . 
Y. 11207. Metinė prenumera ta 
15 dol. 

Šiuo žurnalo numeriu vėl už
baigiamas "Aidų" žurnalo nau
j a s vienerių metų komplektas. 
"Aidai" y r a vienintelis regu
liariai kas mėnesį išeinantis 
kultūros žurnalas išeivijoje. 
P e r ištisus dešimtmečius išva
rytoji jo vaga lietuviškosios 
kul tūros dirvonuos yra begali
nės vertės. Todėl visa išeivijos 
šviesuomenė, ypač jaunesnioji 
jos kar ta , turėtų skirti žurna
lui ypatingą dėmesį, jį prenu
meruoti , jame bendradarbiauti , 
t u o užt ikrinant gyvą ir kūry
bingą leidinį dar ilgiems me
tams . 

Širdis pavasario žaidimų nedai
nuot negali-

Ir aš, tartum piemenėlis ant Ne-

Vytautas Vaitiekūnas. Lietuvių 
Bendruomenės istorijai vertingas 
Stasio Barzduko straipsnis "Kar
tu su Juozu Bačiūnų". Didžiąją 
šio numerio dalį sudaro "Idėjų 
ir darbų" skyrius, kuriame duo
dami be galo įdomūs Kęstučio Jo-
ktibyno, Tomo Venclovos ir dr. 
A. Štromo pasisakymai. Tai karš-

. ta medžiaga, liečianti okupuotą-
muno įrantų, . Lietuvą ir išeiviją. Visa tai pro-

Puč iu savo auksaburnį lumzdeiį- < ^ j r § i r j jm j turėtų gerai įsis-
Knygoj yra pėf šimtą eilėraš- kaityti kiekvienas dvasia dar gy

čių, suskirstytų į tris skyrius:'vas lietuvis, ypač dirbantis veiks-
Šauksmas į saulę, Slėnių atospin-
džiai, Sielvartai ir šypsniai. Ant
rąjį skyrių daugiausia sudaro 
tampriai sujungti eilėraščių cik-

Highland Blvd., Brooklvn. N . Y. 
11297. 
Visa knyga, kaip atrodo yra skir

ta autorės jaunystei. Ta pras
me į knygą galima žiūrėti kaip į 
rašytojos autobiografijos dalį — 
jaunystę. Žinoma, raštas parašy
tas -ne sausai, kupinas nostalgi
jos, bet ir ano meto realybės. Tai 

eities svajonių, o 
imo ir miesto 
bus analogine 
ne vienam vy

resniosios kartos žmogui, savo 
jaunystę praleidusiam Lietuvoje 
nepriklausomybės ir pirmųjų 
okupacijų metais. Tai kone die
noraštis tų, kurie anais laikais iš 
kaimo veržėsi į gimnazijų klases 
ir universitetų auditorijas ir ku
rių daugelio ateities svajones su
griovė karo ir okupacijos audros. 
Nors pati autorė knygai prisega 
beletristikos etiketę, tačiau kny
gos puslapiai liks vis dėlto tam 
tikru šaltiniu kiekvienam, kas do
mėsis rašytojos Alės Rūtos ir jos 
kūrybos geneze aplamai. 

£ 
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niuose ar šiaip visuomeniniuose 
bei kultūriniuose kloduose. 

lai ir sonetų pluoštas. 

Stasio Santvaro meilės tema 
šioje knygoje yra tikras šauks
mas į saulę, kokia ji bebūtų: švie
si pavasario, paūkavusi rudenio 
arba ir visai dingusi šaltoje žie
mos pūgoje. Todėl "Šauksmu į 
saulę" pavadintas vienas eilėraš
tis čia garėtų neblngai tikti ir vi
sos poeto minties santraūkinei 
knygos parafrazei: 

Siame numeryje: dr. Jonas) 
Grinius rašo apie Don 2uano. ? a r b o * - P a r b e «- pavasarioĮ sau rele, 
meilės problemą O. V Milą 
š iauš kūryboje: duodama O. V. 
Milašiaus laiško kun. dr. V. 
Bar tuškai faksimilė: Antano 
Vaičiulaičio žodis sukasi apie 
Milašių ir Lietuvą: spausdina
m a s P. Klrmo Žodis prie O. V. 
Milašiaus kapo; duodamas taip
gi J. Urbšio laiškas Milašiui: 
L. A. informuoja, kaip O. V. 
Milašius 100 metų gimimo su-

Ta ip šalta be tavęs ir nejauku — 
2ali aksomai neplazda mišku. 
Ledėja obelys lauku-
Parbėk, parbėk, pavasario 

mergele!.. 

Ir meilė Širdyje ledan sušalo. 
Ir gruodžio gruode dreba mylfma. 
Ir laimė nebegrįžta laukiama,-
Kokia Šiurpi širdžių ziėma 
Be krašto, be palaimos ir be 

galoL 

• Alė Rūta, LAIŠKAS JAU
NYSTEI. Beletristika. Viršelis ir 
iliustracijos dail. Rasos E. Arbai-
tės. Išleido autorė. Spaudė Pran-
eičkonų spaustuvė Brooklyne, N . 
Y. Knyga 132 .psl., kaina 4 dol., 
užsisakant daugiau, 3 dol. 50 cen-

S l AS\5 ."vVNTVARAS" 

DAINOS 
5v 

v,2'-it:k* *•*** 
• SĖJA, 1977 m. Nr. 2. Tau

tinės demokratinės minties žur
nalas. Leidžia Varpininku leidi
nių fondas. Redaguoja L. Šmulkš
tys, 2523 W. 69th St., Chicago, 
Al. 60629. Administruoja Juozas 
Urbelis, 1649 N . Broadway, Mel-
rose Park, 111. 60160. Straipsniu 
antraštės ir užsklandos — dail. 
Br. Murino. Metinė prenumera
ta 4 dol., atskiro numerio kaina 
- 2 dol. 

Žurnalo pastarasis numeris net 
156 psl. Juose daug įvairių temų: 
Naująjį "Sėjos" barą užbaigus 
(ligšiolinio redaktoriaus ir re
dakcinės kolegijos atsisveikini-

Geros valios šventinis vedama
sis Stasio Barzduko. O toliau: Lie
tuvių šventė Putname, III PLJ 
•kongreso atgarsiai ir pasekmės, 
Pasaulio lietuvių jaunimo veik
la ir įdomūs, aktualūs skyriai — 
Rakštis, Savais reikalais, Švieti
mas ir auklėjimas, Kultūros ba
ruose, Kalba, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje, Atgarsiai ir mm-
tys. Leidinys gausiai iliustruotas 
nuotraukomis. 

• MUZIKOS ŽINIOS, 1977 
1-2 Išeina keturi numeriai per 
metus. Redaguoja Vytau tas 
Kerbeiis i r Juozas Stankūnas. 
Leidžia Lietuvių vargoninin-
kų - muzikų sąjunga. Metinė 
prenumerata 5 dol. "Muziko? 
Žinių" redakcijos ir administ
racijos adresas: 63-23 Wethe-
role S t , Rego Pwk» N. Y. 
11374. 

Žurnalo puslapiai skambėte 
skamba muzikinėm . temom i r 
muzikiniais {vykiais. Liūdnai 
atsisveikinama su muziku Al
girdu KaČanausku, rašoma 
apie dainuojantį jaunimą, apie 

! vargaininkų ir muzikų seimą, 
| apie "Kūlgrindos" premjerą, 
Į tuvių muziką, Leopoldą Sto-
kovskį, Daivą Mongirdaitę, 
Leoną Kaul in i apie naujas 
plokšteles, jaunas solistes, apie 
Giną Čapkauskienę ir k t . Duo
dama plat i muzikinio gyveni
mo kronika. Priedu prie nume
r io y r a Broniaus Budriūno kū-
rnys "Gyvent", mišr iam chorui 
su fortepijonu, žodžiai Balio 
Augino. Tai Broniaus Budriū
no K. L. P . leidinys, Nr . 23. 

• MŪSŲ ŽINIOS, 1917 m. 
gruodžio mėn. 18 d. Lietuvių 
jėzuitų ir Jaunimo centro biu
letenis. Redaguoja Antanas 
Saulaitis. S. J . Administruoja 
P . Kleinotas, S J . Redakcijos i r 
administracijos adresas : M20 
S. Claremont Ave., Chicago, I L 
60636 Siunčiant psstu . bent JS 
dol. metams. 

T>-idinio puAlapluose JAU yra 
toup kalėdinių temų Ir aprašy-
rmj M lllflHtrftM.1ų viso tft, fc» 
vykBta J a u n i s * 

BIRŽELIO II IKI IfRŽELIO l t — (8 d.) 
BIRŽELIO 27 IU UEPOS 6 — (10 i i 
LIEPOS 25 IKI RUSPIOtlO 3 — (10 d.) 
RŪGRflčlO 22 IKI UUCP, 31 — (10 d.) 

Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luzemburge galima atsis
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grizli i Čhi-
cagą tuo pačiu bilietu, 

Į kainą įeina visa transportaciįa Iš Cfcicagos. viešbučiai (po 
du kambaryje), pervežimai ir maistas. 

KtiMS Irtis prantifot vėliau 

MARIUS KIELA 
0657 S*. Tahnan Ave. 

ehleagt, IU 00029 
311—787-1717 

— arba — 

OOftDON TRAVEi SEftVIGE 
PradenfUd Plaia 

Chicago, III 60801 
312—044-3003 

Air farea mbject to chaatfr* and #Overt»»KM' apkrova*. 

^ 
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ŠIOS PLOKŠTELĖS DAUGELIUI 
DAR NEŽINOMOS 

ftnkliiyK XXV 

L SepUntraa lt))a}e — t a ^ | vdMv 7. Mimystftp mefla — tango 
X Mfiaą mi in inw — tango 8. Ta naktis — angh| valsas 
4 Naoatabos bwa«a\M — Cha Cho 10. Kengūrų samba — samba 
S. Pajajanaas nMs — Mat fokstrotasl L Sudie — anpių valsas 

IX Gal bot- gal būt — botero • . flgeays — tasge 
Į l i l i i i A. 

h 
% ^ ^ 
X Laukia, sugr}2k — 
X 9ntanĘ datas —• 
4. LMdos — tan«D 
a Haryu tam jnauce — loaatracss 
X T * taa. Mo Rita — fokstrotas 

L Otuada — hp. fantazija 
X Pavasaris ui lango— 
x i i 
4 . 0 ^ ^ 
8. Tavo skys — mmba 
X 

IdatefO V. Orlgsitksoi 
X CavaOtda Rastiems 

f s a k m V. Ortgattfa* 
X KaiaMsaugocD du broliukai 

4 Vai askukiiok 
Ltftadha dsbM 
Įdssan o X Otmat* 

X OfaJūoas sitjs 
X OfaSaea arijos t%#» 

foaiaavo R Sau)fv««uti 

rlofcteys XXVI 
7. 2fbuoW6s — valsas 
X salti tildai ~ "—"*M> 
9. SvaĮoue — tango 
0. Nakties serenada — tango 
10. Aldona — tango 
11. KodH neatėjai — fbfcsUotea 
IX EI tu. gjegayte — fokstiof 

7. ^wi»» sode — tango 
X Niekad sekmadieni — cha cha 

11. Pavydas — tango 
9 Jauna kai buvau — begutna 

10. Sią oakt — cha cba 
IX Kaip Ir aS — rock 

» apari rtaktars VO 
1. Mano gimtine 

įdainavo A. Ruttauskaa 
X Užgmu daina 

įdainavo A. Kutkaoakas 
X Prapuoliau, motule 

Įdainavo K. Petrauskaa 
4. Du broliukai kunigai 

įdainavo R. Pėoaiaftaa 
X Sudiev, kary 

įdainavo K. Orantaa 
X Ispaniška meile 

įdainavo K. Orantaa 
tik po ja.00. 

D R A U G A S 
«M8 ». t M %U OMMB*, III. MMt 

fjfeiltajal «6Ra. $% mrtk««eju. Ufcakvrmu i kzntrtn r»ivi* ttH^*fi t>o 
• U^UkMAl J)H*ti !<n t tij W<<lcvtfn\a fktOK«trtr p^r«^TintT»-,n ITUftoLs 
il .ŠO >a«b (slalŠom*. 
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JSTEIGTA UETUVIU 
BIOLOGIJOS IR GAMTOS 

MOKSLU DRAUGIJA 

Laike Trečiojo mokslo ir kūry
bos simpoziumo (lapkričio 26 d.) 
Chicagoje buvo įsteigta pirmoji 
Lietuvių biologijos ir gamtos 
mokslų draugija. Tuo reikalu bu
vo priimta rezoliucija, kuri api
būdino naujos draugijos veiklos 
gaires ir nurodė, kad šio siiripazi-
umo Biologijos ir gamtos moks-

nomis. Kai kuriuos skaitytojus 
toks mintijimas apvils. Bet rašy
tojo uždavinys nėra fpiršti ka
tegoriškus imperatyvus, o pa

vaizduoti gyvenimą, atkurti tik
rovę ir išryškinti problematinj 
klausimą. (jp) 

J. GLIAUDOS NOVELĖ 
RUSŲ SPAUDOJE 

Paryžiuje leidžiamas rusų sa
vaitraštis "Russkaja Mysl" gruo-

ių sekcijos pirmininkas ir paskai- dJio 15 d. įsidėjo Jurgio Gliau- j 
tinmkai sudarys šios mokslų dbs riovelę "Dėdulė". Savaitraš- j 
draugijos vykdomąją valdybą: dr. tis yra plačiausiai Europoje skai-1 
Jonas Genys — pirmininkas. Bi
rutė Saldukienė, Teresė Balčiū
nienė, dr. Antanas Butkus ir dr. 
Raimundas Sidrys — vicepirmi
ninkai. 

Rezoliucija nurodo, kad ši Bio
logijos ir gamtos mokslų daugi-
jos Valdyba rūpinsis sudaryti lie
tuvių biologų, gamtininkų, šių 
sričių studentų, bei Draugijos 
rėmėjų kartoteką; palaikys su 
jais ryšius bei jiems padės jų pro
fesiniuose reikaluose. Steigs sky
rius didesnėse kolonijose; paruoš 
veiklos įstatų projektą: suorgani
zuos ateinančio Mokslų ir kūry
bos simpoziumo biologijos ir gam
tos mokslų paskaitas; sušauks vi
suotini narių suvažiavimą; pri
ims mažas aukas draugijos veik
lai paremti; reprezentuos lietu
vių biologus ir gamtininkus ame
rikiečių ir lietuvių mokslo insti
tucijose, federacijose bei suvažia
vimuose; atliks kitus narių pagei
daujamus uždavinius bei rems 
visas lietuvių kultūrines, moksli
nes ir Lietuvos- tyrinėjimų pastan^ 

tomas rusų kalba leidinys. 

ATRASTAS 
MAKEDONIJOS KARALIAUS 

PILYPO n KAPAS 

Vienas didžiausių pastarųjų 
metų archeologinių radinių yra 
Graikijoje, j pietvakarius nuo 
Salonikų, prie vietovės Vergi
na, šiemet atrastas garsiojo 
Makedonijos karaliaus, Alek 

povainikhi, yra vaikaitis kaimiečio Tokiu pat, kokį mums sovietai va-
patriareho (Stcriing Hayden) Po _ gonais vežė it feruko per jėgą. 
slėnio dvare. Kitas naujagimis Al- i Bertolucci mėgsta sensaciją, ką 
fredo yra dvarponio Alfredo (Burt ! įrodo kelios scenos, Ugi brutalumo 
Lancaster) vaikaitis ir būsimas žiaurios. Jis žaidžia ir su fašizmo 
dvaro paveldėtojas. Jųjų vaikys- j ir komunizmo absurdiškumais, bet 
tės scenos atvaizduotos kažkaip ; ir vėl jauti, kad jo meUe yra rau-
su mitišku pamušam: abiejų sene- \ donųjų pusėje, 
liai seka juos, lyg kokie arai. ar 
lyg tie galingieji šimtamečiai ąžuo
lai, baigią jau subyrėti. Bertolucci. 

Rimų įvairumai 
STASfc SEMENIENt 

"1900" yra Bernardos Bertolucci 
naujausias epas, keturių valandų 
ilgume, ištęstas ir nuobodokas. 

Bernardo Bertolucci pagarsėjo 
savo fihnu "Lašt Tango in Paris" 
su Marlon Brando. Kai kas laikė j prisiuostęs marksizmo, ir savo epą 
tą filmą pornografiniu, o kai kurie į surežisavo pagal sovietinių tyliųjų 
jį iškėlė į padanges. NiųjorkiEtė į epų kurpalį: pilna saulės, žemės, 
filmų kritikė Pauline Kiel, didelė 
Marlon Brando garbintoja, išliaup-
sino filmą kaip nepaprastą, o kiti 
amerikiečiai kritikai, pasiremdami 
jos autoritetu, trimitavo be galo ir 
be krašto. 

Po minėto filmo pasisekimo, Ber-
| tolucci sukrovė visą savo talentą j 
; "1900". Filmas buvo sutrumpintas 
visa valanda, tai gal ir yra kenks-

, minga spraga, bet penkių valandų 
žiūrėjimo publikai irgi per daug. 

Turinys sukasi apie gyvenimą 
dvieję draugų, gimusių tą pačią 

j dieną (tai diena, kurią Giuseppi 
Verdi mirė 1901 m.). 

Vienas berniukas Olmo, gimęs 

> . * 

Fotografas Vittorio Storaro ver
tas pagyrimo dėl puikiausių vaiz
dų: vėjo nušluoti laukai, saule per
mirkusios upes, žingsniuoją kai
miečiai, netgi padūkę šokiai. 

daug maisto ir daug klasių skirtu- j Bertolucci nori įtikinti mus, kad 
mo. j klasių kova vyksta dėl būvio, o tuo 

tarpu jis pats širdyje romantiškai 
apglėbia visus. 

Vaizdiniai jo filmas dainuoja, 

Kai berniukai užauga, Olmo (Ge-
rard Depardeau) ir Alfredo (Ro-1 
bert de Niro), jų charakteriai ne- ! 

• 

Telesforas Valias Šauksmas Baltijos pakrantėje 

sandro Didžiojo tėvo, Pilypo H j * į Į * j * 8 atlikti tik moteris, NESS: Exploring Christ's Cont 
kapas. Kasinėjimai ten buvo 
vykdomi jau rmo 1937 metų. 
Kuriam laikui karo jie buvo 
pertraukti. Pagaliau nepapras
tai turtingas radiniais karališ
kasis kapas požemiuose buvo 
atidengtas. Tarpe daugybės ra
dinių pats brangiausias yra 
336 metais prieš Kristų nužu
dyto karaliaus gryno aukso 
karstas. Visiems šiems arehe-1 trumpi, atitinką dabartinius 

turinti įgimtą palinkimą gro
žiui, dorai ir dailei. Man kai 
kurie klausimai net per daug 
jautriai patraktuoti: kai bara
mas paukštis, kad tempia iš že
mės slieką (29 psl.). Juk ir jis 
turi maitintis. O priversti visus 
maitintis tik žole negalima, nes 
daugelis ne vegetarai. 

ologiniams kasinėjimams pasta
ruoju metu vadovavo žymusis 
archeologas Manolis Androni-
kos. 

Artimoje ateityje bus sudaro
mos biologijos ir gamtos mokslų 
sekcijos: biochemijos, genetikos, 
biometrijos, zoologijos, geologi
jos, geografijos, ekologijos, miškų 
mokslų, agronomijos, žuvininkys
tės, gamtos turtų, gamtos apsau
gos (oro ir vandens), mikrobio
logijos, klimatologijos, gamtos ty
rimų ir kitos. Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo organizatoriai priža
dėjo naujai draugijai paskirti 
160.00 doL, todėl valdyba nario 
mcfcesčio nerenka, bet, žinoma, 
aukas priims, kaip nuoširdų ak
tą. Norintieji prie numatomų 
darbų aktyviai ar pasyviai prisi
dėti bukite malonus rašyti tokių 
adresu: Lithuanian Sodiety of 
Blological and Matūra] Sciences 
( c /6 Prog. J. Genys)r Univėrstty 
of Maryland, IEt-CEES, College 
Park, Maryland 20740. 

LATVIAI APIE BARONO 
KCKYBA 

Latvių žurnalas "J a u n a Gaita" 
Sšpausdino A. Barono knygo* 
"Mėnesiena" recenziją, kurią pa
raše Gunars Irbe. Knygą Janis 
2&rH& yra išvertės į latvių kal
bą, ir ji yra išleista BVooklyne. 
Latvių vertime tas romanas pa
vadintas "Mana sieva? Man s 
dels?" (Mano žmona? Mano su
nūs?). Recenzijoje pažymima, 
kad romane pavaizduota netoli
ma mūsų praeitis; vokiečių oku
pacija, karas, bėgimas, gyveni
mas pabėgėlių stovyklose. Ta-
Bra, rašo recenzentas, tie įvy
kiai tai tik fonas, siužetas, virš 
Icurio iškyla naujos problemos: 
žmogaus likimas. Romano cha
rakteriai nėra marionetės, o žmo
nės su savo laikmečio charakte
riu; jie pagiKna laikmečio samp
ratą, didiesiems įvykiams telkia 
žmogiškąją paralelę. 

Visa tai Baronas piešia ryškio
mis spalvomis, pasiekdamas gi
l i n ė s dimensijas. Baronas spren
džia, kiek daug socialinės nor
mos, bendras gyvenimas Tnri jta-
ko» t žmogų ir žmonių savitar
pius santykius. Barono romanas 
nesibaigia problemos išsprendi
mu. Dar daugiau — jo roma
nas Sryškina, kad gyvenime bū
na neišsprendžiamų problemų. 
Jas tenka ignoruoti, kad gyveni-
rflts butų {manomas nesuzion-
gant. Bet ne visi fsteflgfa ton ke
li* 4*ti, *r įų gyvenimas virsta 
kaltes įtampa prisotintomis die-

Dovana vaikams 
, "KALNUOSE" — Mildos 

K\ietytes 78 psl. pasakų kny
gelė, parašyta vaikam, kurioje 
duodama 8 realistiniai vaizde
liai: Stimiukas, Nuostabi muzi
ka, Geriausias draugas, Di
džiausias džiaugsmas, Ramutė, 
Kalnuose, Gegužė, šnekutis. 
Iliustravo dail. Ada Korsakai-
tė-Sutkuvienė. išl. Pasakų Fon
d u , spaudė Vijeikio spaustuvė. 
lama 3 dol. 

.Knyge lė aiškiai taikoma vai-
kam. Parašyta subtiliai jaut-

mokinius, kurie tokiu stiliumi 
dabar turėtų pratintis rašyti. 
Kalba švari, visiem priimtina. 
Mokytojai turi pratinti moki
nius rašyti trumpais sakiniais, 
bet ne ilgais. Nors daugumas j 
ilgus linkę. 

Dail. Korsakaitės iliustraci
jos gausios ir geros. Tik 13 psl. 
mergaitės gaiva primena suau
gusią moterį. Spaustuvės dar
bas tinkamas, švaros. Knygelė 
išleista pavyzdingai. "Pasakų 
fondas" padarė gerą. darbą. 

ribut'on to Human Conscious-
ness". Išleido Paulist Press, New 
Yorke, 1977 m.; 208 psl., 5.95 dol. 
Autorius filosofijos ir teologijos 
šviesoje svarsto krikščioniškosios 
sąmonės kilmę h* vystymąsi, iš
ryškindamas Kristaus re'kšmę, 
jnašą į žmogiškosios sąmonės au
gimą, kartu pabrėždamas krikščio 

Stilius pagirtinas: sakiniai nybės prasmę ir reikšmę dabar
čiai susrpažinęs su naujausiais fi
losofais, teologais, psichoanali
zės veikalais, ypač' Jaspero, Kohl-
bergo, Jungei, rreudo, Dunne, 
Neumano ir kitų studijomis ir sa
vo svarstymus gausiai dokumen
tuoja cituodamas iš tų raštų, da
rydamas ekskursijas į antropolo
giją, psichologiją, rytiečių religi
jas, pasinaudodamas lyginamo
sios religijų istorijos duomenimis 
ir kitais artimais mokslais. 

KRIKŠČIONIŠKOS 
SĄMONĖS STUDIJA 

Carroll kolegijos Helenoje, 
Montanoj, teologijos profesorius 
W. M. Thompson parašė studiją 
"CHRIST AND CONSCIOUS-

Tačiau veikalas giliai filosofi
nis ir teologinis eiliniam skaity-

* tojui sunkiai įkandamas, pas'ro-
Ignaa ulėnot ^ abstraktus, tačiau kiekvienas 

skaitytojas stebėsis sutelktos me
džiagos gausumu. 

(i- p) 

Nauji leidiniai 

Lituanistinė mokykla iš arti ir 
toli (Br. Juodelis), Švietimas 
Pietų Amerikoje (Ant. Saulai-
tis, SJ . ) , Bendruomenės moks
las ir jo dėstymas lituanistinė
je mokykloje; Vienuoliktoji mo 
kytojų ir jaunimo studijų sa
vaitė (L. Eimantas), Fizinis 
auklėjimas bendrame lietuvy
bės ugdyme (Jurgis Jašinskas). 
Viršelio nuotraukos Algirdo 
Grigaičio, vinjetės ir užsklan
dos Danutės Varaneckienės 

DYKUMOS PLOTUS 
NORIMA PAVERSTI 

GANYKLOMIS 

Jungtinio Arabų Emirato vy
riausybė sudarė sutartį su Ja
ponijos Dykumų išvystymo in
stitutu, kuris įsipareigojo su
karti eksperimentinę fermą 
dykumoje Arabijos pusiasalio 
rytuose. Dirvožemio drėgmei 
palaikyti numatyta 65—90 cm 
gylyje pakloti 3 mm storio as
falto sluoksnį kurte taip pat 
neleistų pakilti druskingiems 
gruntiniams vandenims. Jeigu 
eksperimentas pavyktų, dyku
mos plotai galėtų būti paversti 
ganyklomis. jm 

išsivysto, bet palieka lyg kartoni
nės, negyvos iškarpos. Prasideda 
dvikova tarp dviejų valių: vieno 
silpno, bet grakščiai aristokratiško 
Alfredo, kito stipraus, bet pri
spausto, ne perdaug ir protingo 
Olmo. 

Vyrukai išeina į karą, grįžta, 
veda, turi vaikų ir pasensta. O jie 
vis įsprausti į tuos pačius rėmus 
— nesubrendę du vaikai, mėginą 
įrodyti savo vyriškumą. Ir tai ne 
savo tikrais veiksmais, darbais, o 
tik abstrakčiai, gražia retorika. 

Bertolucci mėgsta raudoną spal
vą, kuri simboliškai reiškia gyve
nimą, sveikatą, socializmą ir dar 
kai ką. Keista, tą spalvą jis paki
ša mums, pasinaudodamas arbūzu. 

kaip gera opera, bet turinys neby
lus, o jau mąstymo nėra nė už lirą. 

Filman neleidžiami jaunesni 
kaip 17 m. be tėvų ar globėjų pa
lydos. 
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f WAGNER and SONS I 
5 TYPEWRITERS, | 
S APDING MACHINBS £ 
E AND CKECKWRITERš. = 
S Nuomoja, Parduoda, Taiso = 
s Virš 50 metų patikimas jums r 
S patarnavimas. = 
E Phone — 581-4111 | 
| 3610 S. PolasJd Ro., Chicago | 
? I I I I I I IH t t lH l l l l l t t 1 in i l l l l l l l lHHMHHIHf~ 

MAR&UETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFUS 
ER MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami Oa 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai ^baigtų loto nuotraukų 
a ^tarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtai vakarais iki 9 va i 

3314 Weit 63rd Street 
TeL — PBecpect 64998 
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L A D I E S A N D O E N T L E M E N ! 
Hair Cormnla JIB is Patented-G«arant»ed In 3witaerland aod !• 
Reyistered ia USA, Car.ada, Europe. It enrea Dandruft Falling 
Bair , Itching scalp. Spliting ends, stenttbenin* HAlB, Root 
gTowtli. and restorlng NATURAZ* HAIR COLOR. Uainę JTB 
you will never tn> BAUD or ORET. 100<5ž Guarauteed. Lfatod 
ln Druggtst, Red-Blue Book. Drua'sjChemlst OderSTBAJOBT 
J I B IAB.: 4 & S, 2557 W. 6«th St., 184d W. 47th 9U, So. " 
Ave. & I4th St.. Cicero, m . , 114? & MBkm A w , « M 
MUwaukee Are., Cbicago, D. J I B Medtciae lAąuH & 
week supply — $6.00 Money Order postpaid Send Today 

J I B LABORATOF.Y, 1437 So. 49Ui Ave., CICERO. III* 
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I ^-^ A. TVERAS 
LAIKRODOAI I S B&ANOCNlAfil 

Pmrdavfanaa b TafeyBm 
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e LATSKAI LIETUVIAMS, 
1977 m. gruodžio mėn., Nr. 11. 
Religines ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia lietuviai jėzui
t a i Redaguoja Juozas Vaišnys. 
SJT. Administruoja A Likande-
rienė. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 2345 W. 56th 

I Sreet, Odcago, UI. 60636. Me
tinė prenumerata 6 dol. 

Šio numerio temos Ir proble
mos: Kalėdos (J. Venckus. S. 
J . ) , T. Juozo Venckaus, S.J., 
auksinis jubiliejus (Redakci
ja ) , Krizė ar naujos galimybės 
(Gražina Kriaučiūnienė), Ke
lionėje po Europą (J. Pruns-
kis) , Eilėraščiai (Sesuo Ona 
Mikailaitė), Kiauliškas elge
sys (A. Tamošaitis, S.J), "Sau
ja skatikų" (N. Jankutė), Vie
no atsivertimo poetinė istorija 
(Alf. Tyruolia), Tėvynėje (D. ir 
G. Vakariai), Kalba (J. Vaiš
nys, S.J.), Atgarsiai (Skaityto
jai) , Trumpai iš visur (J. Pr.). 
Numeris iliustruotas Danutės 
Vakarės nuotraukomis. Virše
lio nuotrauka — Eugenijaus 
Būtėno. 

• ŠVIETIMO GAIRĖS, 1977 
i m. lapkritis, mėn., Nr. S. Lietu

viškojo ugdymo leidinys. Lei-
| džia JAV LB Švietimo taryba. 

Redaguoja Danutė Bindokicnė, 
, 6634 S. Richmond S t , Chicago, 

TL 60629. Administruoja Jonas 
Bagdonas, 6449 S. Troy S t , 
Chicago IL 60629. Kaina me
tams 3 dol. Čekius rašyti Li
thuanian Educational Council, 
Inc. 

Siame numeryje: Nepakenkė 
darbingai nuotaikai (d.b.b.). I 

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS I LIETUVA R IVAIMUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos įimtos 

® PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
(L1CENSED BT VNESHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, R. Y. I M t t 
TEL — 581-6590; 581-7729 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais tr sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet 

M Ū S Ų S K Y R I A I : 
ABMtaftra, Pa. — 1SB TBghoMn Street _.._ 4S-MM 
BaJtfmote Si, Md. — 1828 Fleet Street 
BrooMyn. N. T. 11218 — 483 McDonald Avenoe 
Boffalo 12, N. Y. — 781 FUlmore Avenoe 
Chteago 22, O — 1241 Ne. Ashland Avenae 484-2818 
Chicago, IB. 48828 — 2888 West 48 Street „ .,•-...•• 82S-2787 
Chfeago, O. 48888 — 1888 West 47 Street 
defeland 12, OWe —1828 Kenflworth Avenne ~.-~^. 771 
Detreit 12, RBea. — 11481 los Campao Avenoe 
Hamtnuncfc. Mteh. — 11S38 Jo» Campao Avenoe ,..,,„.,, ~^_— „.™-. 3*5-4744 
Hartford 4, Cosav — 122-124 Hfltside Avenae 244-2848 
Lo« Angelai 4, Celt — 188 So. Vennont Avenoe ^.„ 28M888 
New Yoflt 2, M. T. — 78 Seeond Avenoe ..._ » 878*1848 
New York S, N. Y. — 824 E. 8 St. 478-7488 
ttlami Beaca, FkL 88188 — 1281 17 S t S8V47S-8228 
pMtedetanla ft Pa. — 821 W. Grrard Avenae 78M887 
Phoenbc Arht 88827 — 22847 Black Canyon Hwy. „..„ 4tt-t*i2-8778 
Rah»av. N. J. — 47 Batt Sf&ton Avenae „... ... ...... - . . , . 811-8888 
Save* Springs, 8H, — W82 Kermobec Ave. 8H88M4S4 

Hent, N. I. — 41 ffhitehend Avenoe - 2S7-8228 
M. Y. 18284 — SIS Marčėnas Street ....„ _ 47S-8748 

jemsne, N. Y. 11421 — 88-14 Jamaiea Ave. 

NAUJI SKYRIAI: 
LAKEWOOO. N. 1- 88781 — 284 Seeond Su 

N. ¥ . — MsKEMiiAN MX 

A V. 
r-vV 

.-

..... ^ . 
• E? 

•-MVĮ' 

• & 

-
: -..r.šB 

"**' 

• ^ 

: ;3*f 
--
i 

• • ' 
.. 

_.. 
.?&nr 

. r f i - . 

• • 

r 

-t. ^*^ 

•• . 

• • ' . . 

c-š*ji9 

— i-a 

: • 

•rJT 

-v? 
; • • ' • : • 

• 

1 RH 

: 
—M 

1 

• 

.-. •. . • 

• -f. 
• . ^ 

t! ^ 
•V X 



- • > * ' 

Nr. 5 (1) — psL 6 — MOKSLAS. MENA& LITERATŪRA • s ^ 
SeStadienis, 1978 m. sausio menu 7 d. 

Redaguoja dr. S. Aliūnas 

LAIKAS IR KARALIAI I 
Štai jau praėjo Naujieji me

tai, i r minime Trijų karalių 
šventę. Tai labai reikšminga 
šventė mums, lietuviams, nors 
šiaip jau karalių niekas labai 
nemėgsta ir apie Tris karalius 
jau pati Bažnyčia nebe labai pa
lankiai kalba, teigdama, kad tai j 
buvo legenda. Gal ir taip, bet į 
lietuviškame gyvenime mes te-| 
beturime t r is karalius: tai Vii-j 
kas. Altas ir Lietuvių Bendruo
menė. Taigi, jei kas d a r tebe
gerbia karalius, tai gali tuos 
tris vardus ant savo durų užsi
rašyti . 

Pr ieš kalbėdami apie tris ka
ralius, turime dar prisiminti ne
seniai praėjusius Naujus me
tus. Žinoma, sunku pasakyti , 
kas geriau: a r kad laikas bėga, 
ar kad jis vietoj stovi? š ia ip 
jau manytume, kad jei tau lai
kas bėga, ta i dar tu gyvas, nes 
mirusiam laikas sustoja, o tai 
nepasakytume, kad labai didelis 
malonumas. I r šiais metais nie
kas daug nepasikeis, i r šiais me
tais plūsime vienas kitą vis 
vardan teisybės. Ir šiais metais 
neteisingųjų nebus. Je igu kas 
suras tokį žmogų, kur is kovoja 
už neteisybę, tai jis bus tokia 
retenybė, kad teks pasiųst i j 
Balzeko muziejų, kaip vieninte
li šimtmečių bėgyje atsiradusi 
eksponatą. 

"Visi teisybininkai i r šiais-me-
tais nelabai norės sėsti prie de
rybų stalo. Nes nė vienas neno
ri jokių reformų, ypač visi t ry s 
karaliai kar tu susėsti. "Kelei
vis" i r dr. Razma kviečia sėsti, 
girdi, net žydai su arabais su
sėdo. Bet mes manytume, kad 
tai neetiškas siūlymas. Kaip tu 
gali prisėsti, jeigu skauda. Tie
siog nedžentelmeniški klausi
mai. I r šiais metais niekas ne-
sitaikys, nes kam tie verksniai 
bus reikalingi, jeigu j ie tarpu
savy nesimuš. Jokio grožio, juk 
visiems daug įdomiau, kai mu
šas, o ne kai bučiuojasi. 

Be abejo, ir šįmet b u s įvairių 
atsitikimų. Ir šįmet kas nors 
"Gimtajame krašte" pasiskųs, 
kaip jam sunku supuvusioje 
Amerikoje gyventi, o ten, Lie
tuvoj, tai tiesiog rojus. Ak, 
būtų gera, kad toks, įrodinėcLa-
ma8, kaip Amerikoje sunku, su
pykęs numirtų badu i r įrodytų 
savo teisybę. Žodžiu, padarytų, 
kaip pranešė 'Tassas" , kad 
Padėkos dienos proga amerikie
čiai beveik badu miršta, nes ne
pajėgia įsigyti kalakuto. 

O dabar, artėjant į Trijų ka
ralių šventę, tenka prisiminti 
mūsiškiai t rys karaliai. Anie is
toriniai t rys karaliai nešė auk
są, smilkalus ir myrą, o šie mū-

BALYS PAVABALYS 

TURĖKIM VILTĮ 
NENUSIVILTI 

Nebūkim, vyrai, nusivylę! 
Valdžia už mus kovos: 
Raitys Rodeziją ir Čilę, 
Bet neraitys Maskvos... 

Pas ką nors šiais metais atlėks 
tekia viešnia 

siškieji trys karaliai nenori n 'e -
kam aukso duoti, bet nori j o 
prisirinkti, o ka i prisirenka, ne
gali pasidalyti. I r smilkalus vie
nas ki tam į ak i s pučia. 

Šiaip ar t a ip , laikas nuneša 
mūsų visus reikalus, madas i r 
spaudas, atneša naujus me tus 
ir naujus batus, su kur ia is pa
togiau artimui ant nuospaudos 
užlipti. I r todėl Naujųjų metų 
angoje, pasitikdami t r i s k a r a 
lius, išmesdami Kalėdų eglutes 
i r nebepritaikornas dovanas, t a 
r iame: 

Ak, ta i džiaugsmo gėlės by ra . 
Nauji metai, štai, ir vėl. 
Už tėvynę geriam girą, 
Na, o už save MartelL 
Tegyvuoja t r y s k a r a l i ų 
Te r«ir-i bus jiems lig valiai, 

_ Bešypsą veidais mielais 
Pūs į nosį smilkalais. \ 

D. J. 

PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENOS 

SUTRUMPINTAI 
P L D arba Pasau l io Lietuvių 

d ienas Toronte 1978 m. birželio 
28 — liepos 3 d. sudaro t r y s at
skir i renginia i : P L B seimas, 
dainų šventė i r spor to žaidynės. 
Todėl " P L D " s a n t r u m p a įvai
r ia i a i šk inama: 

P L D — lietuvių bendruome
nės nar iu i : Pasyviai Laikyt is 
Darbuose. 

1938 m. t a u t i n ė s olimpiados 
dalyviui : Pr is imint i Laisvas 
Dienas. 

P L D org. k-to nar iu i : Pade
monst ruot i Lietuvišką Demo
krat i ją . 

P L D finansų k-jos nar iu i : 
P ra šy t i . Lenktis , Dėkoti. 

P L B seimo a t s tovui : Pasaulį 
Lietuviai Dalija, 

Sport ininkui: Pasportuoti , 
į Linksmint is , Daužyti . 

Choris tui : Padainuot i Lietu
viškas Dainas. 

• 
Reorganizacinės bendruome

nės nar iu i : Padėk Lietuviui 
Duobkasiui. 

Šeštadieninės mokyklos mo
kin iu i : Paduok Li thuanian Dic-

; t ionary . 

""Lie tuvai te i :" Pasirodyt i Lie-
tuv ika Dama. 

ATKAKLŪS SVEČIAI 
Vardinės ėjo prie galo. Fuksiu

kas, iškilmių kaltininkas, vos lai
kėsi ant kojų. Neslėpdamas pasi
tenkinimo, jis lydėjo svečius pro 
duris ir svajojo, išsimaudęs po du
šu, kristi į lovą, kadangi, be rišo 
kito, rytojaus dieną jis turėjo 
skaityti pranešimą ministerijoje. 

Kai kurie pabandė pasilikti, bet < 
šeimininkui pavyko labai man-j 
dagiai išvaryti juos. Buvo jau vė
lus laikas. 

Fuksiukas jau manė, kad susi
dorojo su visais, bet, įėjęs į kam
barį, pamatė už stalo dar keturis. 

Nugalėdamas žiovulį, jis kaltai 
šyptelėjo. 

— Laikas miegoti, — tarė jis. 
— Degtinės- — atsakydamas 

riktelėjo Poroliakas. 
Iš pradžių šeimininkas nepasi

davė, bet vėliau, norėdamas atsi
kratyti nachalų, pastatė ant sta
lo grafiną 

Svečiai susidorojo su grafinu 
nepaprastai greitai. Dvi damos 
užsilipo ant stalo ir ėmė šokti. 

— Išeikite, — ėmė maldau'i 
varduvininkas. — Garbės žod:s. 
mes norime miego! 

— Iš?iti. kai mums ta :n links-

Slidininkai, suvažiavę paslidinėti, prie slidžių 

PRIPAŽINIMAS SILKEI 

"Kai užsidegė šviesos ir bu
vo pasikeista sveikinimais kar
tu su plotkelio dalele, visi su 
nemažu apetitu kibo į silkutę, 
tą seną lietuvio draugę, kuri j , 
per ilgus pasnikus gyvą ir avei-
ką išlaikė". 

"Arizonos Lietuvis" 

Viską daro po mirties 
Lietuviai komunistai iš Ame

rikos į Lietuvą grįžta t ik po 
mirties, o dabar pasirodo, kad 
mūsų kaimynai latviai po mir
ties stoja j kompartiją. Gruo
džio 16 d. "Laisvėje" Justas 
Paleckis iš Lietuvos rašo apie 
latvių rašytoją A. Upytį: 

"A, Upytis, gimęs 1877 m. 
gruodžio 4 d., gyveno 93 metus 
— jis mirė 1970 metais. Upytis I "Skuba minia moterų madas 
jau 1977 metais įstojo į Komu- \ prisitaikyti. Susitikusios išpel-
nistų partiją ir garbingai i š l a i - ^ 4 1 3 1 m a d U kūrėjus, kurie pa 
kė komunisto vardą per įvai- S*1 posakj "kad ir nežmoniškai 
rius laikotarpius". kilę kitoniškai" stengiasi m u n r 

I r kas gal i sakyti, kad komu- įkalbėti sijonų ilgį a r plotj 
nistai nėra pažangus: mirę ke- fP^vų derinius, a r ko t a m r ū 
liauja ir į partiją stoja. 

LIETUVIAI iSl LAIKAS 

LIGŲ PUODAS 

"Kaip kepta ir nedakepta 
j bulvė skrandį gadina — t a i p 
j nedakeptas — asmenybe (savu 
charakteriu) nesutupėtas a s 
muo y r a ligų puodas pa t s s au 
ir kiekvienam, kitam". 

Dr. J. Ad/ymavič'us 

Spor to darbuotojui : Pagal 
Lietuvišką Duoklę. 

Lie tuviukui : Padūkusiai , Lie
tuviškai Džiūgauti . 

Svečiui: Persivaišint i Ligi 
Dantų . 

J a u n i m o Sąjungos a ts tovui : Pa
sūdyt i Lietuviška Druska. 

St. D. 

Vienas iš atkaklių svečių 

ma! — šaukė svečiai. — Ne! 
Mes norime dar išgerti. 

— Degtinės daugiau nėra, — 
vos apversdamas liežuvį iš nuo
vargio, tarė šeimininkas. 

— Nieko, pa gersi m kavos. 
Fuksiukas buvo pritrenktas. 
— Dėl Dievo meilės, padaryk 

ką nors, — tarė jam žmona. — Aš 
daugiau nebegaliu. 

Ir jiedu nutarė inscenizuoti 
šeimyninį susikirtimą — geriau
sią priemonę atsikraty'.i svečių. 

— Man užteks! — suriko Fuk
siukas. — Tegu viskas lek'a ve -

..-niop, aš išeinu iš šitų namų! 
— Tu pražudei mano jauny

tę! — tuo pačiu tonu atsiliepė ir 
žmona. 

Svečiai staiga prasiblaivė. 
— Ko reikia tam girtuokliui! 

— stojo jie šeimininkės pusėn. — 
T u jam nenusileisk, o jeigu kas 
— mes padėsime. 

Seimininkai dėl tvarkos persi
metė dar viena kita replika, ta
čiau, matydami, kad visa tai ei
na perniek, pritilo. 

Linksmybės tęsėsi. Tuomet šei
mininkas nutarė daužyti indus. 

— Rinkis prastesnius, — per
spėjo žmona. 

Sudaužvtos stiklinės nepadarė 
jokio įspūdžio. Svečiai linksmino
si. I smulkias skeveldras subyrė
jęs servizas jiems irgi nesutrukdė 
linksmin'is. Seimininkas iškūlė 
langų stiklus. Svečiai ir į tai ne
atkreipė dėmesio. Varduvininką, 
pagavo azartas, ir jis ėmė meto
diškai daužyti visą bu*ą. 

Kai ir tai nepadėjo, Fuksiukas 
iš nusimin'mo apipylė kambario 
grindis benzinu ir padegė. 

Kai kaukdamos atvažiavo gais
rininkų mašinos, svečiai, spring-
dami dūmais, išbėgo { kiemą. 

— A<vū Dievui, — su oaleng-
vėjimu atsidusęs, t a rė Fuksiu
kas . stovėdamas su žmona 
liepsnos jūroje. — Galų gale 
mes jų atsikratome... 

F. Derecki 
• • 

p% I^CJ* v^Jfc—* ̂ ~^ 

Su naujametiniais linkėjimais 

NEMIGA 

— L.) ha i džiaugiuosi, daktare, 
galėju*; dalyvauti tamstos paskai
toje apif nemigą. 

— Ar ji buvo įdomi? 
— To nesakau, bet ji mane pa

gydė nuo nemigos. 

bui reikia ir nereikia — ranko 
vių, apykakles, iškirpimo (c 
gal ir paties rūbo iš via© nebe
reikia". Al. Likanderienė 

— Akiračio platumas nėrr 
sprando laikymo vaisius, ir ne-

"Laisvoje Lietuvoje" Izido
rius Pipiras šitaip apgailestau
j a : 

"Buvoger i la ika i kai ,atsime- . į į į k u r f , v a „ ^ ^ 
nu, susėdame penkios poros t i e s i a r n u l e i s t a 
prie apskrito stalo. Visi vyrai y V o I e r t a } 
tuoj , lyg i š aukščiau įsakyti, 
tuoj prie baro lekia, ir pasipuo- LIETUVOJE PRIE EGLUTĖS 
šia stalas penkiomis kilniomis 
bonkomis. "I sveikatą", 'svei
kas" , "iki dugno"' girdisi, bū
davo pašnekesiai. Apie antrą ar 
trečią valandą, būdavo, p r a s i 
deda diskusijos, kur iš čia va
žiuosime, kas geresnį rūsį turi 
įsirengęs. I š baliaus, kad ir ne 
labai tiesiai važiuodami,visi su
sirinkdavome pas kurią nors 
vaisingesnę porą i r vėl iki ryto 
girdėdavosi "sveikas", "iki 
dugno" ir t . t Pasibaigė; baig
ta , nebėra tokių pramogų! O 
jei ir yra dar pas stipresnius 
tokie papročiai, t a i vis išgirsti 
prie stalo įvairių pasakojimų, 
kaip ten ligoninėje buvo, kas 
žmonai buvo nutikę, ką dr. 

. Adomavičius neseniai rašė, kur 
! važiuosime pensijos sulaukę. 

Jei kas i r pakilo j a stiklelį, tai 
vis taip ribotai, pamažu, lūpe
les padažydami vis atgal pasta-
to. Jau sutinki draugų, kurie 
aiškinasi perėję pr ie balto vy-| 
no, o jau Martelio ar Asbacho 
nei iš tolo nebemėgsta". 

BAIME IR TILTAI 
"Ak'račiai" išspausdino straips

nį "Tiltofobija", kuriame įrodo, 
kad to "Bridges" žurnaliuko ne
reikia bijoti, nes, g'rdi, jugosla
vas Ivo Amdrič vieną savo kny
gą pavadino "Drinos tiltu". Juk 
jugoslavas atrodo už literatūrą ne 
už tiltų į Maskvą statybą Nobe
lio premiją laimėjo. Arba ameri
kietis Thorton "VVilder. Jo "Bri
dges over San Louis Rei" kny
goje iškeliamos moralinės ir re
liginės vertybės. (Taip bent rašo 
mūsų bostoniškė enciklopedija). 
Mūsiškis A. Baronas, tiesa, kuk
lesnis. Vietoj tiltų j is tik "Liep
tais ir bedugnėmis" savo skaity
tojus vedžioja. Bet tai irgi nees
minė taktinė detalė, visi "Tiltų 
statytojai" nuo lieptų pradėjo". 

Tenka su tuo sutikti, nes po to 
jaunimas išleido antalogiją "Til
tai ir tuneliai". Taigi pažanga, 
kas nenorėjo tiltų, tas galėjo 
naudotis tuneliu. 

Vaikams į galvas tė t is ėmė 
kalt i : 

K pasakų išaugti j au pats 
.. : . . . metas. 

Pamirškite karšinčių senį 
Šaltį: 

Nuo šiolei jus lankys dėdulė 
Blatas. 

M. Stundž'ui 

LIETUVIO POETO IR 
ANTSTOLIO KŪRYBA 

Savo atsiminimuose L. Dovy
dėnas rašo apie K. Binkį, kuris 
pasakojo: "Antstolis mano ge
riausias draugas. Kad a š tiek 
būčiau parašęs poezijos, kiek 
antstolis mano tur tą aprašinė
j a , buvusį ir būsimąjį, a š bū
čiau storiau raštais apsiklojęs 
i r už Jaską (Joną Kossu-Alek-
sandriškį) ." 

AMŽIUS IR SUKAKTIS 

Tautietis švenčia 50 m. su
kaktį, i r jį pradėjo sveikinti jo 
bendradarbiai: 

— Jūs visai neatrodote, kad 
būtumėte 50 metų. 

— Pirmiausi 50 metų y r a 
sunkiausi. 

— Kada manai pasi traukti { 
pensiją? 

— Mano didžiausia t au užuo
jauta . 

— O, nenusimink, tada, kada 
žmogus nustoja senti, ta i j is 
j a u yra miręs. 

— O, tu visai neatrodai ta ip 
senas. 

— Tikriausiai nejauti jokio 
skir tumo tarp buvusių i r dabar
tinių metų. 

— Žinai, gyvenimas praside
da, sulaukus 40 m., tai sveikinu 
dešimties metų amžiaus proga. 

IŠ SENIO KREPŠIO 

Grožio vergei — maks jupelę; 
Daktaratą — mokslo pelei; , 
Sekretorei — skaisčią rožęj 
Šefui — chronišką skleroze; 
Plunksnos vyrui — tuščaą... 

lapą; 
Donžuanui — damų kapą. 

— Ne tik moterys mėgsta komp
limentus. Patinka jie ir vyrams. 

Dr. Gr. Valančius 

LAIŠKAS 
— Ali Wood rašo: - ~ ^ 
Šviesuolių klubelio išminčiai 

seneliai, 
Paskaitę Mikaldą, Stravinską, 

Gudelį, 
Prakeikė Almeną ir "Saują 

skatikų", 
labiausiai 

Ir Sovietų Rusijoj veikia vadinama savitarna, čia, pagal Maskvos hu
moro laikraštį "Krokodilą", pilieti, žvelgia į baldų krautuvę, kur «ude-
ti medžiai ir kur pirkėjas gali pats pasitarnauti _ pasigaminti baidus 

— Neieškokim sliekų ant as
falto. 

Eglė Juodvalkytė 

ADOMO g IEVOS 
IŠKRRŪSTYMAS 

šeštadieninėj mokykloj kape
lionas pavedė mokiniukams ap
rašyti Adomo ir Ievos iš rojaus 
iškraustymo epizodą. 

— O jeigu kuris iš jūsų ne
panorėtų a rba negalėtų atiikti 
tokio rašymo, nupieškit tą įvy
kį paišytiniu vaizdeliu, — pri
dūrė kapelionas. 

Po pamokos visi mokiniukai 
atnešė kapelionui savo rašyti
nius i r paišytinhis darbus. 

Vieno mokinuko piešinyje bu
vo atvaizduotas didelis limuzi
nas, kuriame u i vairo sėdėjo se

nas, barzdotas žmogus, o užpa
kalinėj sėdynėj — sėdėjo jau
nų žmonių porelė. Ant vieno li
muzino šono buvo užrašyta 
"Cadillsc". 

— Gal paaiškintum, ką iš vi
so tas piešinys reiškia? su
sidomėjo kapelionas. .,-• 

— Tas barzdotas šoferis — 
ta i ponas Dievas. J i s išmuflna 
Adomą su Ieva iš rojaus* & 

— O kodėl ant mašinos pažy
mėta, jog tai y r a "Cadillac"? 

— Na, kunigėli, argi ponas 
Dievas galėjo važinėti kokiu 
Volkswagenu? 

Paruoš* jtr. a. 

^ 
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